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 עדכון תיאור עסקי החברה ▪

 2018 ביוני 30לתקופה שהסתיימה ביום דוח הדירקטוריון  ▪

 2018ביוני  30דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום  ▪

ביוני  30דוחות כספיים תמציתיים ביניים פרופורמה ליום  ▪

 מהזכויות בחזקות תמר ודלית 7.5%לעסקת רכישת  2018

 הערכת שווי ▪

 



 

 
 

 החברהתיאור עסקי עדכון  - פרק א'

 1"(החברה)להלן: "תמר פטרוליום בע"מ של 

 

 שיעור השתתפות בפועל בהוצאות והכנסות בפרויקט תמר –לדוח התקופתי  )א(7.2.10סעיף  .1

( 2012דלק תמלוגים )ו ("דמ"א")להלן:  דלק מערכות אנרגיה בע"מהודיעו  17.6.2018ביום 

לחברה כי זכותה של דמ"א לקבלת תמלוגים מחלקה של  ("דלק תמלוגים")להלן:  בע"מ

 -"תמר" ו I/12בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מחזקות החברה 

I/13  "בחזקות הומחתה והועברה  9.25%בגין זכויות בשיעור של "( החזקות)להלן: ""דלית

, וזאת מבלי לשנות את זכות התמלוגים או תנאיה או כדי לפגוע בכל זכות ו/או לדלק תמלוגים

אשר ו/או זכות פי דין -טענה שיש ו/או שיהיה לחברה כלפי דמ"א ו/או כלפי דלק תמלוגים על

כלפי דמ"א ו/או  קיזוזהשבה ו/או לרבות זכות  היתה עומדת אלמלא ההמחאה האמורה לעיל

משלמת החברה במישרין  1.6.2018החל מיום עבור התקופה עיל, לאור האמור ל .דלק תמלוגים

ז 6לפרטים נוספים ראו ביאור  לדלק תמלוגים את התקבולים בגין הזכות לתמלוגים האמורה.

 הכלולים בדוח זה. 30.6.2018לדוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 

 בפרויקט תמר נתוני הפקה –)א( לדוח התקופתי7.2.15סעיף  .2

 2018של שנת והשני  הראשון ניםברבעולהלן טבלה הכוללת נתוני הפקה של גז טבעי וקונדנסט 

 2בפרויקט תמר:

 קונדנסט גז טבעי 

 2רבעון  1רבעון  2רבעון  1רבעון  

סה"כ תפוקה )המשויכת למחזיקי הזכויות 
לגז  MMCF  -ההוניות של החברה( בתקופה )ב
 טבעי ובאלפי חביות לקונדנסט( 

9,082 15,206 11.5 19.9 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה )המשויך למחזיקי 
 MCF -הזכויות ההוניות של החברה( )דולר ל

 ולחבית(
5.49 5.47 58.9 67.6 

תמלוגים )כל תשלום שנגזר 
מתפוקת הנכס המפיק 
לרבות מההכנסה ברוטו 
מנכס הנפט( ממוצעים 
ששולמו ליחידת תפוקה 
)המשויכים למחזיקי 
הזכויות ההוניות של 

 MCF -החברה( )דולר ל
 ולחבית(

 7.6 6.6 0.61 0.61 המדינה

 0.7 0.9 0.05 0.08 צדדים שלישיים

 2.0 3.6 0.16 0.34 בעלי עניין

                                                 
 2018לשנת הראשון רבעון ההעדכון כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה החל ממועד דוח   1

עד בסמוך לפני מועד דוח זה בכל עניין שיש לתארו ( 2018-01-048478)מס' אסמכתא:  16.5.2018שפורסם ביום 
 בדוח תקופתי.  

השיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של החברה במחיר ממוצע ליחידת תפוקה, בתמלוגים, בעלויות ההפקה    2
 ובתקבולים נטו, עוגל עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

 



 

 
 

 קונדנסט גז טבעי 

 2רבעון  1רבעון  2רבעון  1רבעון  

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה 
)המשויכות למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 3ולחבית( MCF -החברה( )דולר ל
0.41 0.35 2.2 1.9 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה 
)המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 ולחבית( MCF -החברה( )דולר ל
4.05 4.30 45.6 55.4 

 לפרק ד' לדוח התקופתי 26ותקנה  הון אנושי –לדוח התקופתי  7.10סעיף  .3

מיוחדת של בעלי הכללית האסיפה פרסמה החברה עדכון לסדר היום של ה 16.5.2018ביום 

הענקת בונוס אישור הובא שעל סדר יומה באופן  28.5.2018שהתכנסה ביום המניות של החברה 

האסיפה הכללית אישרה . ויסמן, מנכ"ל החברהאלפי ש"ח למר ליעמי  72בסך  2017בגין שנת 

 120 -הסתכם ב 2017, והבונוס הכולל ששולם למר ליעמי ויסמן בגין שנת את הבונוס האמור

 .אלפי ש"ח

בדבר  לעדכוןו כינוס אסיפה שנתית שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי דירקטורים בחברהלענין 

שהמידע (, 2018-01-075889)מס' אסמכתא  14.8.2018פרטי הדירקטורים ראו דוח מיידי מיום 

 המופיע בו מובא בזאת בדרך של הפניה.

 מימון –לדוח התקופתי  7.13סעיף  .4

לפרטים אודות אמות המידה הפיננסיות להן התחייבה החברה במסגרת הנפקת אגרות חוב 

ובמסגרת הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( שבוצעה בחודש  2017)סדרה א'( שבוצעה בחודש יולי 

 ראו חלק חמישי לדוח הדירקטוריון הכלול בדוח זה. 30.6.2018נכון ליום  2018מרץ 

 ועדת צמח –מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  –)א( לדוח התקופתי 7.16.7סעיף  .5

ים של הצוות פרסם משרד האנרגיה להתייחסות הציבור את דו"ח הביני 16.7.2018ביום 

ועדת שות מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי )להלן: "אהמקצועי הבין משרדי, בר

לבחינה תקופתית של המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז   "(,אדירי

)ובהתאם  בשינויים מסוימים בהחלטת ממשלהשאומצו "(, ועדת צמחהטבעי בישראל )להלן: "

"(. בין עיקרי ת הממשלההחלטלתיקונים להחלטה שנעשו במסגרת מתווה הגז( )להלן: "

 המלצות ועדת אדירי:

המשק המקומי כפי שנקבעה שיש להבטיח לטובת מוצע שלא לשנות את כמות הגז  .א

)לאחר צריכה של  BCM 500 קרי: הבטחת אספקה של, (BCM 540)הממשלה  תבהחלט

BCM 40 )עד כה . 

מוצע לגבש  2030-2040לאור צפי למחסור אספקת ביקושים ברמה השעתית באמצע העשור  .ב

להתייחס באישורי הייצוא על הממונה על הנפט הטלת חובה תמהיל פתרונות ובהם 

לפעול לעידוד חיבור שדות נוספים למשק , הביקוש למשק המקומי ברמה השעתיתלסוגיית 

 .2021בשנת  רק  (LNG)עם אוניית הגז הנוזליולבחון את ביטול ההסכם המקומי, 

                                                 
יודגש כי, עלויות ההפקה הממוצעות ליחידת תפוקה כוללות עלויות הפקה שוטפות בלבד ואינן כוללות את עלויות   3

 החיפוש והפיתוח של המאגר. 

  

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2013_des442


 

 
 

חובת על מנת לעודד כניסת משקיעים לתחום החיפושים וההפקה של גז טבעי מומלץ לקבוע  .ג

מאגרים בהיקף העולה על ( 1) :בהתאם לגודל השדה, באופן הבאק המקומי חיבור למש

BCM 200  יחויבו בחיבור למשק המקומי, עם פיתוחם ולפני מועד הזרמת הגז הטבעי באופן

אשר יחלו בהפקת גז טבעי עד יום  BCM 200 -ל BCM 50מאגרים בין ( 2; )המסחרי

שיקול דעת הממונה על לפי , 31.12.2032, יחויבו בחיבור למשק המקומי עד ליום 1.1.2028

 .לא יחויבו בחיבור למשק המקומי BCM  50מאגרים עד ( 3פט; )הנ

של כל מאגר למשק המקומי מומלץ לשנות את אופן חישוב חובת האספקה המינימלית  .ד

מאגר  (1, באופן הבא: )ודלו של המאגר ובהתאם לחלק התוספתי שבובאופן יחסי לג חדש

ועד  BCM 25 -נוסף מ BCM 1( על כל 2אין חובת אספקה; ) – BCM 25 -שגודלו קטן מ

BCM 100 – 40%  ;( על כל 3)מכמות זוBCM 1 נוסף מ- BCM 100  ועדBCM 200 – 50% 

 מכמות זו; 55% –ומעלה  BCM 200 -נוסף מ BCM 1( על כל 4) מכמות זו;

אינה נוגעת לשדות שכבר נתגלו במים ועדת אדירי, המלצות כל כמו  ,המלצה זויצוין, כי 

 הכלכליים של ישראל, אלא לשדות שטרם נתגלו.

החלטת שר האנרגיה  -מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  –)ז( לדוח התקופתי 7.16.7סעיף  .6

 להפחתת השימוש בפחם

"(. הרפורמההממשלה רפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל )להלן: "אישרה  3.6.2018ביום 

 במסגרת הרפורמה נכללים, בין היתר, הצעדים הבאים:

כמפורט  כמחצית מייצור החשמל בגז ים, המהווחמישה אתרי ייצורחברת החשמל תמכור  .א

בתוך  -בתוך שנה וחצי מיום אישור הרפורמה; )ב( רמת חובב  -: )א( אלון תבור להלן

בתוך שלוש שנים מיום אישור הרפורמה;  -תיים וחצי מיום אישור הרפורמה; )ג( רידינג שנ

בתוך חמש שנים  -בתוך ארבע שנים מיום אישור הרפורמה; )ה( אשכול  -)ד( חגית מזרח 

 מיום אישור הרפורמה.

חברת החשמל תקים שתי יחידות ייצור חדישות באמצעות גז טבעי באורות רבין, וזאת  .ב

 4עד  1במקום יחידות ומגמה לצמצום השימוש בפחם בתהליך יצירת החשמל כחלק מה

 הפחמיות אשר צפויות להסגר. 

 4עד  1את יחידות להפסיק להפעיל אישרה הממשלה  29.7.2018בהמשך לאישור זה, ביום 

, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים )חיבור 2022לא יאוחר מחודש יוני  הפחמיות באורות רבין

 גז טבעי לחוף והשלמת הקמתה של מערכת יצור חשמל חלופית בגז טבעי(. גרי מאשלושה 

 הליכים משפטיים –לדוח התקופתי  7.21.1סעיף  .7

על מבקשת בקשת האישור להגיש סיכומים בכתב  26.5.2018פי החלטת בית המשפט מיום -על

 יום לאחר מכן. 90ועל המשיבות )לרבות החברה( להגיש את סיכומיהן תוך  18.11.2018עד ליום 

ימים נוספים רק לשאלות אליהן לא ניתן היה להתייחס  30למבקשת זכות תשובה תוך 

 בסיכומים העיקריים.

 2018, באוגוסט 19תאריך: 

                     _______________________ 

 תמר פטרוליום בע"מ
 , יו"ר הדירקטוריוןיוסי אבוידי: -נחתם על         

  , מנכ"לוליעמי ויסמן                   
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 בע"מ תמר פטרוליום

 
 דוח הדירקטוריון 

 2018 ביוני 30 יוםב תקופה שהסתיימהל
 

ושישה  שלושהשל  ותלתקופ"( מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון החברהדירקטוריון תמר פטרוליום בע"מ )להלן: "
 ."(הדוח תקופת)להלן: " 2018 יוניב 30 שהסתיימו ביום חודשים

 
 

 החברההסברי הדירקטוריון למצב עסקי  – ראשוןחלק 
  

 כללי .1
בין החברה לבין שנחתם  2018 בינואר 29, עם התקיימות התנאים המתלים בהסכם מכר מיום 2018במרץ  14ביום 

Noble Energy Mediterranean Ltd. " :בשיעור נוספות זכויות השתתפות רכישה של החברה השלימה "(, נובל)להלן
וחלק ( "ודלית תמר חזקותאו " "החזקותו"דלית" )להלן ביחד: " I/13"תמר"  I/12חזקות ב( 100%)מתוך  7.5%של 

 690 -תמורת כ "(הנרכשות הזכויות)להלן: "הסכמים נלווים פי -, ובזכויות והתחייבויות עלבאישורים (7.5%יחסי )
אשר מומנה באמצעות הנפקת אגרות חוב  ,מיליון דולר 475 -מיליון דולר. הרכישה בוצעה כנגד תמורה במזומן של כ

ש"ח ערך נקוב כל אחת )המהוות  0.1מניות רגילות של החברה בנות  38,495,576 ה לנובל של)סדרה ב'(, וכנגד הקצא
לדוחות כספיים תמציתיים  4-ו 3ראה ביאורים לפרטים נוספים  .מהון המניות המונפק והנפרע של החברה( 43.5%

לות המתייחסות לזכויות הנרכשות ממועד ינכללו בדוח על הרווח הכולל תוצאות הפעעל כן, . 30.6.2018ביניים ליום 
 .(2018במרץ  14) הרכישה

 
 תוצאות הפעילות .2

 
 הכולל רווחעל הניתוח דוחות  .א

וסך הכל רווח כולל פרופורמה לתקופה באלפי  החברהשל  הכוללרווח ה על דוחותהלהלן נתונים עיקריים לגבי 
 :דולר

 

לתקופה של שישה חודשים 

 שהסתיימה ביום

לתקופה של שלושה חודשים 

 שהסתיימה ביום

 לשנה

 שהסתיימה

 ביום
 30.6.2018 30.6.2017* 30.6.2018 30.6.2017* 31.12.2017* 
      

 172,334 42,674 84,569 85,003 135,105 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט

 27,246 6,631 12,762 13,190 22,258 בניכוי תמלוגים

 145,088 36,043 71,807 71,813 112,847 הכנסות נטו

      עלויות והוצאות

 12,234 2,787 5,308 5,887 9,029 עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט
 16,934 4,739 13,812 9,062 19,189 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,698 300 565 600 1,295 הוצאות הנהלה וכלליות

 30,866 7,826 19,685 15,549 29,513 הוצאותו עלויותסך  הכל 

 114,222 28,217 52,122 56,264 83,334 רווח מפעולות רגילות

      

 (15,859) (79) (16,199) (149) (25,714) מימון הוצאות

 332 83 236 88 415 מימון הכנסות

 (15,527) 4 (15,963) (61) (25,299) הוצאות מימון, נטו

 98,695 28,221 36,159 56,203 58,035 רווח לפני מסים על ההכנסה

 (10,469) - (12,249) - (18,711) מסים על ההכנסה



 

2 
 

 
 .2017 בדצמבר 31 ליום השנתיים הכספיים לדוחות 2 בביאור כמוסבר, As Pooling* נתונים שנערכו לפי  שיטת 

 
החודשים שהסתיימו ביום  3התקופה של , למעט עבור ** ראה דוחות כספיים תמציתיים פרופורמה על הרווח הכולל המצורפים בהמשך

 שהינו רווח כולל שאינו פרופורמה. 2018ביוני  30
 
 

מיליון דולר  71.8 -מיליון דולר לעומת סך של כ 112.8 -לסך של כ ת הדוחהסתכמו בתקופ הכנסות בניכוי תמלוגים
לעומת התקופה  בתקופת הדוחבניכוי תמלוגים  בהכנסות ההעליי .57% -בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ

זכויות במליון דולר שמקורו  39.8 -בעיקר מגידול בהכנסות בניכוי תמלוגים של כהמקבילה אשתקד, נובעת 
 .הנרכשות

מיליון  36 -מיליון דולר לעומת סך של כ 71.8 -הסתכמו לסך של כ 2018לרבעון השני של ההכנסות בניכוי תמלוגים 
 33.6 -בעיקר מגידול בהכנסות בניכוי תמלוגים של כנובעת , ה99% -דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ

 .הנרכשותמליון דולר שמקורו בזכויות 
 

 ( בע"מ2012תמלוגים )דלק /לקבוצת דלק בע"מ ולדלק מערכות אנרגיה בע"מ מהליש החברהיצויין כי בתקופת הדוח 
( בגין הכנסות החברה הנובעות מזכויותיה 6.5%) השקעההבהתאם לשיעור המוגדל החל לאחר מועד החזר תמלוגים 

 של ותאור הגידול בשיעור תמלוג העל האמור גדלו הוצאות התמלוגים בתקופל. 9.25%בחזקת תמר בשיעור של 
מיליון  4 -בסך של כלעומת התקופות המקבילות אשתקד  2018ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום  שלושהו שישה

 .30.6.2018לדוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום  ז6לפרטים נוספים ראו ביאור  מיליון דולר, בהתאמה. 2 -דולר וכ
 

, בין היתר, הוצאות שינוע והובלה, שכר כוללותה תמרפרויקט  תפעולהוצאות בעיקר כוללת עלות הפקת הגז שנמכר 
 -סך של כ מיליון דולר לעומת 9 -דוח לסך של כה בתקופת העלות הפקת הגז הסתכמ עבודה, יעוץ, תחזוקה וביטוח.

מהזכויות נובע מליון דולר  2.9 -בסך של כהגידול בעלות הפקת הגז עיקר . בתקופה המקבילה אשתקדיליון דולר מ 5.9
 .הנרכשות

מיליון דולר  2.8 -מיליון דולר לעומת סך של כ 5.3 -לסך של כהסתכמה  2018ברבעון השני של  עלות הפקת הגז
 מליון דולר נובע מהזכויות הנרכשות. 2.4 -בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בעלות הפקת הגז בסך של כ

 
מיליון  9.1 -סך של כ מיליון דולר לעומת 19.2 -בתקופת הדוח לסך של כהסתכמו  הוצאות פחת, אזילה והפחתות

, עיקר הגידול בהוצאות הפחת .ת פחת אזילה בפרויקט תמרוהוצאות הפחת כולל .בתקופה המקבילה אשתקדדולר 
 מליון דולר נובע מהזכויות הנרכשות. 10.1 -בסך של כ אזילה והפחתות

 4.7 -מיליון דולר לעומת סך של כ 13.8 -הסתכמו לסך של כ 2018של  השניהוצאות פחת, אזילה והפחתות ברבעון 
מליון דולר  8.7 -עיקר הגידול בהוצאות הפחת, אזילה והפחתות בסך של כ מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 נובע מהזכויות הנרכשות.
 

יתר, הוצאות בגין המיליון דולר וכוללות, בין  1.3 -הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ הנהלה וכלליותהוצאות 
 0.1 -תים מקצועיים, הוצאות שכר, הוצאות כלליות והוצאות בקשר עם רכישת הזכויות הנרכשות בסך של כשירו

בגובה החלק המיוחס נכללו לפי הערכת ההנהלה  מיליון דולר. הוצאות הנהלה וכלליות בתקופה המקבילה אשתקד
, (להלן: "דלק קידוחים"שותפות מוגבלת ) – לפרויקט תמר מתוך כלל הוצאות הנהלה וכלליות של דלק קידוחים

 . 2017בדצמבר  31א' לדוחות הכספיים השנתיים ליום 2כמתואר בביאור 
 

  

 בתקופה דולרמיליון  0.1 -לעומת סך של כדולר  מיליון 25.7 -בתקופת הדוח לסך של כ הסתכמו הוצאות המימון
 )סדרה א'( בגין אגרות החוב מימוןהוצאות המימון בתקופת הדוח נבע מהוצאות הגידול בעיקר  המקבילה אשתקד.

מיליון דולר ומהוצאות מימון בגין אגרות החוב )סדרה ב'( שהונפקו  15.7 -בסך של כ 2017שהונפקו במהלך חודש יולי 
 מיליון דולר. 9.6 -בסך של כ 2018במהלך חודש מרץ 

מיליון דולר  0.1 -מיליון דולר לעומת סך של כ 16.2 -הסתכמו לסך של כ 2018של  השניברבעון המימון הוצאות 
נבע מהוצאות מימון בגין אגרות החוב )סדרה א'( בסך עיקר הגידול בהוצאות המימון  בתקופה המקבילה אשתקד.

 מיליון דולר. 8 -מיליון דולר ומהוצאות מימון בגין אגרות החוב )סדרה ב'( בסך של כ 7.9 -של כ
 

סך בתקופת הדוח כוללות  הוצאות המסים. דולרמיליון  18.7 -לסך של כהסתכמו בתקופת הדוח מסים על ההכנסה 
נובע  מהפרש בין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח לצרכי מס )ש"ח( לבין בסיס המדידה המיליון דולר  5.4 -של כ

 כמדווח בדוחות הכספיים )דולר(. 

                                                 
 .BCMהנתונים מתייחסים למכירות גז טבעי על ידי כל שותפי תמר, מעוגלים לעשירית  1
 ( מפרויקט תמר, מעוגלים לאלפי חביות.100%הנתונים מתייחסים למכירות קונדנסט ) 2

 88,226 28,221 23,910 56,203 39,324 הכל רווח כולל לתקופה סך

 105,357 26,857 23,910 53,330 48,609 **לתקופהפרופורמה הכל רווח כולל סך 

 BCM1 -מכירת גז ב
5.0 4.8 2.6 2.4 9.7 

 2מכירות קונדנסט באלפי חביות
227 226 119 112 455 
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 -מיליון דולר, וכוללות הוצאות מסים בסך של כ 12.2 -הסתכמו לסך של כ 2018ברבעון השני של המסים  הוצאות
מיליון דולר הנובע מהפרש בין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח לצרכי מס )ש"ח( לבין בסיס המדידה כמדווח  3.9

 בדוחות הכספיים )דולר(.
 ' לדוחות הכספייםב2כמוסבר בביאור  -ים על ההכנסה אשתקד החברה לא הכירה בהוצאות מס ותהמקביל ותבתקופ

 As -המחזקות תמר ודלית על ידי החברה טופלה בשיטת  9.25%רכישת , 2017בדצמבר  31השנתיים ליום 

Pooling.הדוחות הכספיים אינם כוללים מסים על ההכנסה מאחר שפעילות החברה  2017ביוני  30עד ליום  ,לפיכך
חבות דלק קידוחים, שאינה כוללת מסים על ההכנסה בדוחותיה הכספיים, מכיוון שסגרת עד למועד זה התבצעה במ

 .בגין רווחיה חלה על מחזיקי יחידות ההשתתפות בהמס ה
 
 

 מצב כספי, נזילות ומקורות מימון .3
 

 מצב כספי .א

 המצב הכספי דוח עללעומת ה 2018 ביוני 30ליום  דוח על המצב הכספיפירוט השינויים העיקריים בסעיפי ה להלן
 :2017בדצמבר  31ליום 

 
 30ליום לעומת סך הנכסים  מיליון דולר 575 -הסתכם בכ 31.12.2017 ליוםכל הנכסים בדוח על המצב הכספי סך 

  .מיליון דולר 1,320-לסך של כסתכם ה , הכוללים גם את הזכויות הנרכשות, אשר2018 ביוני
 

 30מיליון דולר ליום  106.2 -לסך של  כ 2017בדצמבר  31יום למיליון דולר  48.1 -של כ מסך עלו הנכסים השוטפים
  מהגורמים המפורטים להלן:. השינוי נבע בעיקר 2018 ביוני

 
 

מיליון  63.3 -סך של כל 2017 בדצמבר 31 מיליון דולר ליום 28.4 -ך של כסגדלו מ מזומנים ושווי מזומנים (1)
  .2018 ביוני 30יום דולר ל

 ביוני 30מיליון דולר ליום  38.4 -לסך של כ 2017בדצמבר  31 מיליון דולר ליום 18.3 -ך של כסגדלו מלקוחות  (2)
 מיליון דולר בקשר עם הזכויות הנרכשות. 17.3 -סך של כבעיקר מגידול ב נובע. הגידול 2018

מיליון דולר  4.5 -לסך של כ 2017בדצמבר  31 מיליון דולר ליום 1.3 -ך של כסגדלו מ חייבים ויתרת חובה (3)
 .2018 ביוני 30ליום 

 
מיליון דולר  1,214.2 -לסך של  כ 2017בדצמבר  31יום למיליון דולר  527.3 -של כ מסך עלו הנכסים הלא שוטפים

 מהגורמים המפורטים להלן: בעיקרנבע  השינוי .2018 ביוני 30ליום 
 

מיליון  1,061.3 -לסך של כ 2017בדצמבר  31מיליון דולר ליום  380.1 -סך של כמגדלו  השקעות בנכסי נפט וגז (1)
 -הזכויות הנרכשות בסך של כ במסגרתנכסי נפט וגז  רכישתעיקר הגידול נובע מ  .2018 ביוני 30יום דולר ל
, אזילה מיליון דולר, אשר קוזזו חלקית כתוצאה מהוצאות פחת 3.1 -מיליון דולר ומהשקעות בסך של כ 697.3

 מיליון דולר. 19.2 -בפרוייקט תמר בסך של כוהפחתות 

מיליון  31.5 -לסך של כ 2017בדצמבר  31מיליון דולר ליום  10-סך של כמגדלו פקדונות מוגבלים בשימוש  (2)
גרות אלמחזיקי . פיקדונות אלה משמשים ככריות ביטחון לתשלום הקרן והריבית 2018 ביוני 30דולר ליום 

, ופיקדונות אגרות החוב האמורותלנאמן הלטובת  יםא'( ואגרות חוב )סדרה ב'( ומשועבדחוב )סדרה 
בנקאיות שהועמדו על ידי החברה לממונה על ענייני הנפט בגין זכויותיה בחזקות תמר להבטחת ערבויות 

חוב )סדרה אגרות הבכרית הביטחון של  מיליון דולר 4 -גידול בסך של כהגידול בתקופת הדוח נובע מודלית.  
 2.2 -ומגידול בסך של כ של אגרות החוב )סדרה ב'(מיליון דולר בכרית הביטחון  15.3 -, מגידול בסך של כא'(

 .מיליון דולר בפיקדונות שהועמדו לטובת ערבויות לממונה על הנפט

מיליון דולר ליום  116.8 -לסך של כ 2017בדצמבר  31מיליון דולר ליום  134.7-מסך של כ קטנומסים נדחים  (3)
 מיליון דולר נובע בעיקר מהוצאות מסים לתקופה.  17.9 -הקיטון בסך של  כ .2018ביוני  30

 

 
מיליון דולר  103.7 -לסך של  כ 2017בדצמבר  31יום למיליון דולר  38.9 -של כ מסך עלו ותשוטפההתחייבויות ה

 מהגורמים המפורטים להלן: בעיקרנבע  השינוי .2018 ביוני 30ליום 
 

 75.5 -לסך של כ 2017בדצמבר  31מיליון דולר ליום  11.4-גדלו מסך של כ חלויות שוטפות של אגרות חוב (1)
בחלויות השוטפות של אגרות חוב )סדרה א'( ובחלויות השוטפות של גידול ה. 2018 ביוני 30מיליון דולר ליום 

  ., בהתאמהמיליון דולר 38.4 -כדולר ו מיליון 25.7 -כאגרות חוב )סדרה ב'( הינו 
 

מיליון דולר  28.2 -לסך של כ 2017דצמבר ב 31 ליוםמיליון דולר  24 -כ מסך של גדלו זכאים ויתרות זכות  (2)
מיליון  3.4 -הוצאות לשלם בגין ריבית למחזיקי אגרות החוב בסך של כנובע מ הגידול. 2018 ביוני 30 יוםל
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, אשר קוזו חלקית על ידי קיטון נטו מיליון דולר בקשר עם הזכויות הנרכשות 3.6 -ומגידול בסך של כדולר, 
 .מיליון דולר בזכאים אחרים 2.8 -של כ

 
מיליון  1,097.5 -לסך של  כ 2017 בדצמבר 31יום למיליון דולר  639.6 -של כ מסך עלוהלא שוטפות תחייבויות הה

 :מהגורמים המפורטים להלן בעיקרנבע  השינוי. 2018 ביוני 30דולר ליום 
 

מיליון דולר  1,079.4 -לסך של כ 2017בדצמבר  31 ליום 629.7 -גדלו מסך של כ אגרות חוב, בניכוי חלויות שוטפות (1)
, ומוצגות בניכוי ניכיון, 2018בחודש מרץ  ו. הגידול נבע בעיקר מאגרות חוב )סדרה ב'( שהונפק2018 ביוני 30 ליום

 הוצאות הנפקה וחלויות שוטפות.

מיליון דולר  18.1 -לסך של כ 2017בדצמבר  31מיליון דולר ליום  9.9 -כגדלה מסך של התחייבות לסילוק נכסים  (2)
 גידול נבע מהתחייבות לסילוק בקשר עם הזכויות הנרכשות.ה. 2018 ביוני 30ליום 

 
 119.2 -כ של הון חיובי בסך מיליון דולר לעומת 103.1 -של כשלילי סך ל, מסתכם 2017 בדצמבר 31ם ליו החברההון 

לצורך מימון הזכויות הנרכשות בסך של  לנובל  מניותהנפקת . הגידול בהון נובע מ2018 ביוני 30מיליון דולר ליום 
בגין דיבידנד ביתרת העודפים  קיטוןומאידך מיליון דולר,   39.3 -לתקופה בסך של ככולל מיליון דולר, מרווח  215 -כ

 .מיליון דולר 32 -שהוכרז בסך של כ
 

 תזרים מזומנים  .ב

 מיליון דולר, לעומת 72.6 -של כ סךהסתכמו בתקופת הדוח ל ,מפעילות שוטפתשנבעו לחברה  ,המזומנים מיתזרי
ת ומהמזומנים מפעילנבע בעיקר בתקופת הדוח  הגידול .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון דולר  61.6 -סך של כ

ועל ידי  מיליון דולר 5.3 -אשר קוזז חלקית על ידי תשלומי מס הכנסה בסך של כ שוטפת שנבעו מהזכויות הנרכשות
 . גידול בשיעור תמלוג העל כמוזכר לעילה

מיליון דולר, לעומת  497.3 -, הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כששימשו לפעילות השקעה , נטו,תזרימי המזומנים
בתקופת  ששולמה מהתמורה במזומןהגידול נבע בעיקר מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  12.5 -סך של כ

מיליון דולר בפיקדונות  21.4 -מיליון דולר ומהפקדה של כ 475.2 -רכישת הזכויות הנרכשות בסך של כל הדוח
לעומת  נכסי נפט וגזהשקעה בב מיליון דולר 14.2 -של כ קיטון מאידך העלייה קוזזה על ידימוגבלים בשימוש. 

 . התקופה המקבילה אשתקד
מיליון דולר, וכללו מחד  459.7 -הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ מימון מפעילות נבעוש, נטוהמזומנים,  תזרימי

 32 -תשלום דיבידנד בסך של כמיליון דולר, ומאידך  512.2 -תמורה מהנפקת אגרות חוב )סדרה ב'(, נטו, בסך של כ
 0.8 -מיליון דולר ורכישה עצמית של אגרות חוב )סדרה ב'( בסך של כ 19.5 -תשלום ריבית בסך של כמיליון דולר, 
מיליון דולר  49.1 -הסתכמו לכ בתקופה המקבילה אשתקד תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות מימון מיליון דולר.

  .םלבעלי השימשו לחלוקו
 

 מיליון דולר. 63.3 -הסתכמה לכ 2018 ביוני 30המזומנים ושווי המזומנים ליום  יתרת
 

 פרופורמה דוחות .ג

זכויות בחזקות תמר  7.5% לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים המצורפים בדבר רכישת 3בהמשך לאמור בביאור 
המצורפים בהמשך בהתאם להנחות ה החברה דוחות כספיים תמציתיים פרופורמה על הרווח הכולל כודלית, ער

 לדוחות הנ"ל. 3המפורטות בביאור 
 

 135.2 -מיליון דולר לעומת סך של כ 138 -הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ פרופורמה תמלוגים בניכוי הכנסות
 מיליון דולר בהכנסות 7 -הגידול בתקופת הדוח נובע מגידול בסך של כבתקופה המקבילה אשתקד. מיליון דולר 

במחיר  עליהמיליון דולר בגין  2 -בכמות הגז שנמכר וגידול בסך של כ עליהמיליון דולר בגין  5 -)גידול של כ ופורמהפר
. הגידול מיליון דולר 4.2 -בסך של כ פרופורמה הממוצע(, אשר קוזז חלקית על ידי גידול בהוצאות התמלוגים

 א' לעיל.2כמוסבר בסעיף העל נובע בעיקר מהגידול בשיעור תמלוג  פרופורמה בהוצאות התמלוגים
 

מיליון  34 -מיליון דולר לעומת סך של כ 36.4 -הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ סך הכל הוצאות ועלויות פרופורמה
בסך בהוצאות פחת, אזילה והפחתות  מגידולבתקופת הדוח נובע בעיקר  הגידולאשתקד. בתקופה המקבילה דולר 
 מיליון דולר. 1.4 -של כ

 
בתקופה מיליון דולר  16.5 -מיליון דולר לעומת סך של כ 21.5 -הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ מסים על ההכנסה

מהפרש בין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח לצרכי מס המקבילה אשתקד. הגידול בתקופת הדוח נובע בעיקר 
 .בדוחות הכספיים )דולר()ש"ח( לבין בסיס המדידה כמדווח 

 
 

 הערכת שווי מהותית מאוד  .4
 

ביצוע הקצאת עלות צירוף עסקים בגין רכישת  בדברעבודה  מצורפתשל החברה  2018ן השני לשנת הרבעולדוח 
המהווה הערכת שווי מהותית מאוד "דלית"  I/13-"תמר" ו I/12מחזקות  7.5%זכויות השתתפות בשיעור של 
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)לפרטים  "(העבודה( )להלן: "1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לב' 8)כהגדרתה בסעיף 
 לדוחות הכספיים המצורפים(. 3 נוספים אודות העסקה ראה באור

  האמורה: העבודה להלן פרטים בקשר עם

 
 

מחזקות  7.5%הקצאת עלות ברכישת זכויות השתתפות בשיעור של  זיהוי נושא ההערכה:
I/12 תמר ו"- I/13 "דלית". 

 

 .2018אוגוסט  עיתוי ההערכה:

שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד 
ההערכה אילו כללי החשבונאות 
המקובלים, לרבות פחת והפחתות, לא 
היו מחייבים את שינוי ערכו בהתאם 

 להערכת השווי:

 .לא רלוונטי

שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם 
 להערכה:

מיליון דולר. במסגרת הקצאת  690.4 -עלות צירוף העסקים הוערכה בכ
מיליון דולר ארה"ב. לא  697 -העלות הוערך שווי נכסי הגז והנפט בכ

 .בעסקהזוהה מוניטין 

לרבות השכלה,  זיהוי המעריך ואפיוניו
ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים 
חשבונאיים בתאגידים מדווחים 

לאלה של ההערכה ובהיקפים דומים 
המדווחת או העולים על היקפים אלה 
ותלות במזמין ההערכה, ולרבות 
התייחסות להסכמי שיפוי עם מעריך 

 :השווי

העבודה בוצעה על ידי ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי בע"מ, אשר הינה חברה 
בת של חברת גיזה זינגר אבן בע"מ. בראש צוות העבודה עמד רו"ח איתן 

ראו  ה של החברה המעריכה וצוות העבודהיסיונכהן. לפרטים בדבר נ
למעט  . לא קיימת תלות בין מעריך השווי לבין החברהלעבודה 1.3סעיף 

. , אשר אינו מותנה בתוצאות העבודההעבודה עבור הטרחה שכר תשלום
 .לעבודה 1.1סעיף  לפרטים אודות ההתחייבות לשיפוי ראו

 היוון תזרימי מזומנים צפויים.שיטת  מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו:

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את 
 ההערכה, בהתאם למודל ההערכות:

בי יכוללות הנחות בדבר שווי מרכ העבודהההנחות העיקריות בבסיס 
התמורה, כמויות וקצב הפקה שנתי, תחזית מחירי גז טבעי, תחזית 

 .לעבודה 6מחירי קונדנסט, היטל רווחי נפט והכל כמפורט בסעיף 
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם – שניחלק 
 

, כפי שדווחו ודרכי ניהולם סיכוני שוקלהחברה של  ההחשיפ םבמהלך התקופה המדווחת לא חל שינוי בתחו
 :למעט האמור להלן ,2017במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 

 
 )באלפי דולר( 2018 ביוני 30דוח בסיסי הצמדה ליום  .א

 

 

 מבחני רגישות לשינויים בשע"ח דולר/שקל )באלפי דולר( .ב

 

 מכשיר רגיש

רווח/)הפסד( 

 מהשינויים
שווי 

 הוגן

רווח/)הפסד( 

 מהשינויים

10% 5% 5%- 10%- 

4.015 3.833 3.65* 3.468 3.285 

 312 156 3,118 (156) (312) מזומנים ושווי מזומנים

 (37) (18) (365) 18 37 זכאים ויתרות זכות

 275 138 2,753 (138) (275) סה"כ

 

 .2018 ביוני 30*שער חליפין שקל/דולר ליום 

 

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד – שלישיחלק 
 

 ביניים תמציתי אירועים לאחר תאריך הדוח הכספי

שעל סדר יומה, בין היתר,  20.9.2018ביום  שתתכנסהודיעה החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית  14.8.2018 ביום

 .החברה של המבקרים"ח רומחדש של הארכת כהונתם של הדירקטורים )שאינם דירקטורים חיצוניים( בחברה ומינוי 

 

  יתרות פיננסיות 
 

בדולר או בהצמדה 
 בשקלים לדולר

יתרות שאינן 

 סה"כ פיננסיות
     נכסים

     

 63,276 - 3,118 60,158 מזומנים ושווי מזומנים

 38,427 - - 38,427 לקוחות

 4,456 3,366 - 1,090 חייבים ויתרות חובה

 1,061,333 1,061,333 - - השקעות בנכסי נפט וגז

 116,765 116,765 - - מסים נדחים

 31,507 - - 31,507 פקדונות מוגבלים בשימוש

 4,578 1,050 - 3,528 נכסים אחרים לזמן ארוך

 1,320,342 1,182,514 3,118 134,710 סה"כ נכסים

     

     התחייבויות

 28,186 3,453 365 24,368 זכאים ויתרות זכות

 1,154,871 - - 1,154,871 אגרות חוב

 18,113 18,113 - - התחייבויות לסילוק נכסים

 1,201,170 21,566 365 1,179,239 סה"כ התחייבויות

 119,172 1,160,948 2,753 (1,044,529) סה"כ היתרה המאזנית נטו
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 פרטים בדבר מצבת התחייבויות של החברה –רביעי חלק 
 

 .הפירעון מועדי לפי, החברה של ההתחייבויות מצבת בדבר מיידי דוח החברה מפרסמת, זה בינייםלפרסום דוח  במקביל
 

  ידי החברה )באלפי ש"ח(-פרטים בדבר אגרות חוב שהונפקו על – חמישיחלק 
 
 
 

 סדרה ב' סדרה א' פרטים

 כן כן האם הסדרה מהותית 

 1,940,113 2,315,668 ערך נקוב במועד ההנפקה

 13.3.2018 9.7.2017 מועד ההנפקה

 1,937,040 2,289,300 30/6/2018ערך נקוב ליום 

 2,044,000 2,372,500 30/6/2018ערך נקוב צמוד ליום 

ערך בספרי החברה ליום 

30/6/2018 

2,342,311 1,872,968 

 1,913,214 2,234,586 30/6/2018שווי בורסה ליום 

סכום הריבית שנצברה נכון 

 30/6/2018ליום 

37,192 28,628 

 4.69% 4.69% שיעור הריבית הקבועה לשנה

 לדוח זה 'בנספח ראה  לדוח זה נספח א'ראה  מועדי תשלום הקרן

 28 ביום, תשלומים חצי שנתיים מועדי תשלום הריבית

של כל באוגוסט  30וביום בפברואר 

החל  2028ועד  2018אחת מהשנים 

ועד ליום  2018בפברואר  28מיום 

 (כולל) 2028באוגוסט  30

 28 ביום, תשלומים חצי שנתיים

של כל באוגוסט  30וביום בפברואר 

החל  2028ועד  2018אחת מהשנים 

ועד ליום  2018באוגוסט  30מיום 

 (כולל) 2028באוגוסט  30

בסיס הצמדה, שער הבסיס  

 )קרן וריבית(

צמוד לדולר ארה"ב; השער היסודי 

 ש"ח/דולר. 3.522 –

צמוד לדולר ארה"ב; השער 

 ש"ח/דולר. 3.459 –היסודי 

 אין אין המרהזכות 

לפדיון מוקדם של אגרות החוב  • זכות לפרעון מוקדם

 9.1ביוזמת הבורסה ראו סעיף 

צורף כנספח לשטר הנאמנות ש

א' להודעה המשלימה שפורסמה 

)מס' אסמכתא  6.7.2017ביום 

שטר ( )"2017-01-057724

 "(.סדרה א הנאמנות

לזכות פדיון מוקדם, מלא או  •

 ביוזמתחלקי, של אגרות החוב 

לשטר  9.2החברה ראו סעיף 

 .סדרה א הנאמנות

לפדיון מוקדם של אגרות החוב  •

 9.1ביוזמת הבורסה ראו סעיף 

צורף כנספח לשטר הנאמנות ש

יום א' לדוח הצעת המדף מ

-2018)מס' אסמכתא  12.3.2018

 הנאמנותשטר ( )"01-019125

 "(.בסדרה 

לזכות פדיון מוקדם, מלא או  •

 ביוזמתחלקי, של אגרות החוב 

לשטר  9.2החברה ראו סעיף 

 .סדרה ב הנאמנות
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 סדרה ב' סדרה א' פרטים

מוקדם של אגרות  פדיוןלחובת  •

לשטר  9.3החוב ראו סעיף 

 .סדרה א הנאמנות

מוקדם של אגרות  פדיוןלחובת  •

לשטר  9.3החוב ראו סעיף 

 .סדרה ב הנאמנות

 אין אין ערבות לתשלום ההתחייבות

שטראוס לזר, חברה לנאמנות  שם הנאמן

 ( בע"מ1992)

שטראוס לזר, חברה לנאמנות 

 ( בע"מ1992)

 רו"ח ועו"ד אורי לזר רו"ח ועו"ד אורי לזר שם האחראי בחברת הנאמנות

, תל אביב, 17רחוב יצחק שדה  כתובת הנאמן ודוא"ל

 ;677775מגדל ניפ, 

ori@slcpa.co.il 

, תל אביב, 17רחוב יצחק שדה 

 ;677775מגדל ניפ, 

ori@slcpa.co.il 

את אגרות  דרגתשם החברה המ

 החוב

 מידרוג בע"מ מידרוג בע"מ

 A1.il A1.il דירוג למועד ההנפקה

דירוגים ממועד ההנפקה ודירוג 

 3למועד הדוח

A1.il  A1.il 

 30/6/2018האם עד ליום 

, עמדה תקופת הדוחובמהלך 

החברה בכל התנאים 

וההתחייבויות לפי שטר 

 הנאמנות 

 כן כן

האם התקיימו תנאים 

המקימים עילה להעמדת אגרות 

או למימוש החוב לפרעון מיידי 

בטוחות שניתנו להבטחת 

 התשלום למחזיקי אגרות החוב

 לא לא

ראו חלק שישי לדוח הדירקטוריון  שעבודים להבטחת אגרות החוב

 31/12/2017ליום 

ראו חלק שישי לדוח הדירקטוריון 

 31/12/2017ליום 

נכון יננסיות אמות מידה פ

30/6/2018 

)כולל זכויות מיעוט( הון עצמי  •

 ובתוספתקרן הון  נטרולב

 לזכויות הנחותות הלוואות

)כמפורט  החוב אגרות מחזיקי

לשטר הנאמנות  5.10.1בסעיף 

 .4מיליון דולר 828 -סדרה א( 

 החוב הצפוי לשירותיחס כיסוי  •

לתקופת הבדיקה )כהגדרתו 

עצמי )כולל זכויות מיעוט(  הון •

 ובתוספתקרן הון  נטרולב

 לזכויות הנחותות הלוואות

)כמפורט  החוב אגרות מחזיקי

 לשטר הנאמנות 5.10.1בסעיף 

 .7מיליון דולר 828 –( סדרה ב

החוב הצפוי  לשירותיחס כיסוי  •

לתקופת הבדיקה )כהגדרתו 

                                                 
ולאגרות החוב )סדרה ב'(  12.3.2018 -ו 20.2.2018, 12.7.2017, 5.7.2017, 2.7.2017, 25.6.2017)סדרה א'( ניתן דירוג בתאריכים לאגרות החוב   3

(, אשר 2018-01-019119)מס' אסמכתא  12.3.2018. לפרטים ראו דוח מיידי של החברה מיום 12.3.2018 -ו 20.2.2018ניתן לדירוג בתאריכים 
 נכלל בזאת על דרך ההפניה. המידע המופיע בו

 מיליון דולר. 250 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה א ההון העצמי האמור לא יפחת מ-על  4
 מיליון דולר. 350 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה ב ההון העצמי האמור לא יפחת מ-על  7
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 סדרה ב' סדרה א' פרטים

לשטר הנאמנות  5.10.2בסעיף 

 12)לתקופה של סדרה א( 

 1החודשים החל מיום 

 .441.5 הינו – (2018 באוקטובר

)כהגדרתו  כלכלי עצמי הון •

 לשטר הנאמנות 5.10.3בסעיף 

מיליון  972 הינו – (סדרה א

 .6דולר

לשטר הנאמנות(  5.10.2בסעיף 

החודשים החל  12)לתקופה של 

הינו  -( 2018 באוקטובר 1מיום 

441.8. 

)כהגדרתו  כלכלי עצמי הון •

 - לשטר הנאמנות( 5.10.3בסעיף 

 .9מיליון דולר 972

 
 

 נוסף  מידע
 

 
 המשמעותית ותרומתם המסורה עבודתם על, כולו העובדים וצוותהחברה  להנהלת הוקרתו את מביעהחברה  דירקטוריון

  .החברה עסקי לקידום

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 ליעמי ויסמן יוסי אבו

 "למנכ יו"ר הדירקטוריון

 
 
 

                                                                                                                                                                                                        תמר פטרוליום בע"מ
  

                                                 
 .1.05 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה א היחס האמור לא יפחת מ-על  5
 שני רבעונים עוקבים.מיליון דולר במשך  250 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה א ההון העצמי הכלכלי האמור לא יפחת מ-על  6
 .1.05 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה ב היחס האמור לא יפחת מ-על  8
 רבעונים עוקבים.מיליון דולר במשך שני  350 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה ב ההון העצמי הכלכלי האמור לא יפחת מ-על  9
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 'א נספח
 

 '(א)סדרה  החוב אגרות של סילוקין לוח
 

מועד 
  פרעון
 

שיעור 
  קרן נפרע

30/08/2018 1.932% 
28/02/2019 3.954% 
30/08/2019 3.992% 
28/02/2020 4.130% 
30/08/2020 3.940% 
28/02/2021 4.053% 
30/08/2021 3.019% 
28/02/2022 3.142% 
30/08/2022 2.018% 
28/02/2023 2.111% 
30/08/2023 2.532% 
28/02/2024 2.636% 
30/08/2024 2.432% 
28/02/2025 2.520% 
30/08/2025 2.828% 
28/02/2026 2.944% 
30/08/2026 2.984% 
28/02/2027 3.106% 
30/08/2027 3.175% 
28/02/2028 3.304% 
30/08/2028 39.248% 

 100.00% סה"כ
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 'בנספח 
 

 '(בלוח סילוקין של אגרות החוב )סדרה 
 

  מועד פרעון
 

שיעור 
  קרן נפרע

30/08/2018 3.256% 
28/02/2019 4.609% 
30/08/2019 4.349% 
28/02/2020 4.513% 
30/08/2020 2.845% 
28/02/2021 1.611% 
30/08/2021 4.328% 
28/02/2022 1.289% 
30/08/2022 3.040% 
28/02/2023 2.692% 
30/08/2023 2.389% 
28/02/2024 2.167% 
30/08/2024 2.502% 
28/02/2025 2.410% 
30/08/2025 2.473% 
28/02/2026 1.998% 
30/08/2026 1.901% 
28/02/2027 1.651% 
30/08/2027 1.834% 
28/02/2028 1.764% 
30/08/2028 46.379% 

 100.00% סה"כ
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 בע"מ תמר פטרוליום

  2018ביוני  30ליום  תמציתיים בינייםים כספי ותדוח

 בלתי מבוקרים

 דולר של ארה"בבאלפי 
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 תמר פטרוליום בע"מ

  2018ביוני  30ליום  ים תמציתיים בינייםכספי ותדוח

 בלתי מבוקרים

 דולר של ארה"בבאלפי 
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 2 סקירה של רואי החשבון המבקריםדוח 

 3 ביניים על המצב הכספיתמציתיים דוחות 

 4 ביניים על הרווח הכוללתמציתיים  דוחות

 5-6 )גירעון בהון( תמציתיים ביניים  על השינויים בהון דוחות

 7-8 תמציתיים ביניים על תזרימי מזומנים דוחות

 9-18 תמציתיים ביניים ה הכספיים דוחותלביאורים 
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 לבעלי המניות של תמר פטרוליום בע"מסקירה של רואי החשבון המבקרים דוח 

 

 מבוא 

הכולל את הדוח התמציתי על המצב  "(החברהבע"מ )להלן: "סקרנו את המידע הכספי המצורף של תמר פטרוליום 
ותזרימי  רעון בהון(י)ג השינויים בהון ,ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל 2018ביוני  30הכספי ליום 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותהמזומנים לתקופ
"דיווח כספי לתקופות  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ואלת ביניים וולהצגה של מידע כספי לתקופ

ערך )דוחות תקנות ניירות לפי פרק ד' של  ואל ת בינייםוביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ
בהתבסס על  ואל ת בינייםו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ1970-דיים(, התש"ליתקופתיים ומי

 סקירתנו.
 

 היקף הסקירה
של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

מבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר הנערכת על ידי רואה החשבון ה
עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 

נה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אי
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, 

 אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה 
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות 

 .IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי בהתבסס על סקירתנו, בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, 
תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים הגילוי לפי פרק ד' של מלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הנ"ל אינו מ

 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 
 
 

 זיו האפט  קסירראת גבאי קוסט פורר 
 רואי חשבון  רואי חשבון

 

 2018אוגוסט ב 19 ,ל אביבת
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  בע"מ תמר פטרוליום

 
 
 

  30.6.2018** 30.6.2017* 31.12.2017 

 מבוקר בלתי מבוקר  
     נכסים:

     
     נכסים שוטפים:

 28,439  - 63,276  מזומנים ושווי מזומנים
 18,296  18,240 38,427  לקוחות

 1,324  3,874 4,456  חייבים ויתרות חובה

  106,159 22,114  48,059 
     נכסים לא שוטפים:

 380,065  386,600 1,061,333  השקעות בנכסי נפט וגז
 134,698  - 116,765  מסים נדחים

 9,969  - 31,507  פקדונות מוגבלים בשימוש
 2,521  2,027 4,578  נכסים אחרים לזמן ארוך

  1,214,183 388,627  527,253 

  1,320,342 410,741  575,312 

     התחייבויות והון )גירעון בהון(:
     התחייבויות שוטפות:

 11,351  - 75,489  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 23,992  7,453 28,186  זכאים ויתרות זכות

 3,543  - -  מסי הכנסה לשלם

  103,675 7,453  38,886 
     התחייבויות לא שוטפות:

 629,691  - 1,079,382  אגרות חוב, בניכוי חלויות שוטפות
 9,871  9,351 18,113  התחייבות לסילוק נכסים

  1,097,495 9,351  639,562 

     
 678,448  16,804 1,201,170  סך התחייבויות

     
     הון )גירעון בהון(:
 1,399  *** 2,517  הון מניות רגילות
 570,648  393,937 784,495  פרמיה על מניות

 32,023  - 39,324  יתרת עודפים

  826,336 393,937  604,070 
 (707,206) - (707,164)  הון נותקר

  119,172 393,937 (103,136) 

 
 1,320,342 410,741  575,312 

 
 .2ראה ביאור (, 2017ביוני  30באשר למספרי ההשוואה )בהתייחס לתקופות עד *   

 Noble Energyשנרכשו מחברת  ודלית תמר חזקותזכויות נוספות ב 7.5%-** כולל הנכסים וההתחייבויות המתייחסות ל
Mediterranean Ltd.  -  3 -ו 2ראה ביאורים. 

 .* פחות מאלף דולר**
 

 .ים תמציתיים בינייםכספיה ותדוחהמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
 
 
 

    2018 אוגוסטב 19
 ותתאריך אישור הדוח

 ים הכספי
 אבו יוסי

 הדירקטוריון ראש יושב
 ויסמן  ליעמי

 "למנכ
 רייקין יובל
 כספים"ל סמנכ

 על המצב הכספי )באלפי דולר(תמציתיים ביניים דוחות 
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 פטרוליום בע"מתמר 

 )באלפי דולר(הכולל  הרווחעל תמציתיים ביניים דוחות 
 
 
 
 

 

 
 שה ילתקופה של ש

 חודשים שהסתיימה ביום

 
 לתקופה של שלושה 

 חודשים שהסתיימה ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום

 30.6.2018** 30.6.2017* 30.6.2018** 30.6.2017* 31.12.2017* 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

      
 172,334  42,674 84,569 85,003 135,105 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט

 27,246  6,631 12,762 13,190 22,258 בניכוי תמלוגים

 145,088  36,043 71,807 71,813 112,847 הכנסות נטו

      

      עלויות והוצאות

 12,234  2,787 5,308 5,887 9,029 עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט

 16,934  4,739 13,812 9,062 19,189 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,698  300 565 600 1,295 הוצאות הנהלה וכלליות

 30,866  7,826 19,685 15,549 29,513 הכל  עלויות והוצאות  -סך 

      

 114,222  28,217 52,122 56,264 83,334 רווח מפעולות רגילות

      

 (15,859) (79) (16,199) (149) (25,714) מימון הוצאות

 332  83 236 88 415 מימון הכנסות

 (15,527) 4 (15,963) (61) (25,299) מימון, נטו (הוצאותהכנסות )

 98,695  28,221 36,159 56,203 58,035 רווח לפני מסים על ההכנסה

 (10,469) - (12,249) - (18,711) מסים על ההכנסה

 88,226  28,221 23,910 56,203 39,324 סה"כ רווח כולל לתקופה

 1.76  0.56 0.27 1.12 0.54 רווח בסיסי ומדולל למניה )בדולר(

 50,000,000  50,000,000 88,495,576 50,000,000 73,182,419 מספר המניות המשוקלל לצורך החישוב הנ"ל 

      
 

 .2(, ראה ביאור 2017ביוני  30עד  ותלתקופ*  באשר למספרי ההשוואה )בהתייחס 

 Noble Energy Mediterraneanחברת מ שנרכשו ודלית תמרחזקות ב נוספות זכויות 7.5%-ל המתייחסות התוצאות כולל** 

Ltd.   3 -ו 2ים ראה ביאור -ממועד רכישתן . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .תמציתיים בינייםים כספיה ותדוחהמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 תמר פטרוליום בע"מ
 )באלפי דולר( השינויים בהון )גרעון בהון(על תמציתיים ביניים דוחות 

 
 

 סך הכל
יתרת 
 הון נותקר עודפים

פרמיה על 
 מניות

מניות הון 
  רגילות

  בלתי מבוקר
      

 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה      
 :2018ביוני  30ביום 

      
 )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום  1,399 570,648 (707,206) 32,023 (103,136)

      
 רווח כולל לתקופה - - - 39,324 39,324

 הנפקת מניות 1,118 213,847 - - 214,965
 דיבידנד - - - (32,023) (32,023)

       תשלום מבוסס מניות - - 42 - 42
 2018ביוני  30יתרה ליום  2,517 784,495 (707,164) 39,324 119,172

      
 

 
 
 

 סך הכל
יתרת 
 הון ןקר עודפים

פרמיה על 
 מניות

מניות הון 
  רגילות

  בלתי מבוקר
      

 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה      
 :**2017ביוני  30ביום 

      
 )מבוקר( 2017בינואר  1יתרה ליום  * 386,825 - - 386,825

      
 רווח כולל לתקופה - - - 56,203 56,203

       השקעות בעלים )חלוקה לבעלים( - 7,112 - (56,203) (49,091)
 2017ביוני  30יתרה ליום  * 393,937 - - 393,937

      
 
 
 
 
 

 סך הכל
יתרת 
 הון נותקר עודפים

פרמיה על 
 מניות

מניות הון 
  רגילות

  בלתי מבוקר
      

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה      
 :2018ביוני  30ביום 

      
 2018באפריל  1יתרה ליום  2,517 784,495 (707,189) 15,414 95,237

      
 רווח כולל לתקופה - - - 23,910 23,910

       תשלום מבוסס מניות - - 25 - 25
 2018ביוני  30יתרה ליום  2,517 784,495 (707,164) 39,324 119,172

      
 
 

 * פחות מאלף דולר
 .2(, ראה ביאור 2017ביוני  30עד  ות** באשר למספרי ההשוואה )בהתייחס לתקופ

 
 

 ים תמציתיים ביניים.כספיה ותדוחמההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 תמר פטרוליום בע"מ
 )המשך( )באלפי דולר( )גרעון בהון( השינויים בהוןעל תמציתיים ביניים דוחות 

 
 
 

 סך הכל
יתרת 
 הון ןקר עודפים

פרמיה על 
 מניות

מניות הון 
  רגילות

  בלתי מבוקר
      

 חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של      
 :**2017ביוני  30ביום 

      
 2017באפריל  1יתרה ליום  * 395,569  - - 395,569 

      
 רווח כולל לתקופה - - - 28,221 28,221

       חלוקה לבעלים - (1,632) - (28,221) (29,853)
 2017יוני ב 30יתרה ליום  * 393,937 - - 393,937

      
 
 
 
 

 קרן הון יתרת עודפים סך הכל
פרמיה על 

 מניות
מניות הון 

  רגילות
  מבוקר

      
 :**2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום      
      
 2017 בינואר 1יתרה ליום  *  386,825  -  -  386,825 

      
 לשנה רווח כולל -  -  -  88,226  88,226 
 השקעות בעלים )חלוקה לבעלים( -  7,112  -  (56,203) (49,091)
 עסקה עם בעל שליטה לשעבר -  (17,050) (707,206) -  (724,256)
       הנפקת מניות 1,399  193,761  -  -  195,160 
 2017 בדצמבר 31יתרה ליום  1,399  570,648  (707,206) 32,023  (103,136)

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * פחות מאלף דולר
 .2(, ראה ביאור 2017ביוני  30עד  ות** באשר למספרי ההשוואה )בהתייחס לתקופ

 
 ים תמציתיים ביניים.כספיה ותדוחמההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 בע"מ תמר פטרוליום
 על תזרימי המזומנים )באלפי דולר(תמציתיים ביניים דוחות 

 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 לתקופה של 
חודשים  שלושה

 שהסתיימה ביום

 לתקופה של 
חודשים  שהיש

 שהסתיימה ביום

 

31.12.2017* 30.6.2017* 30.6.2018 30.6.2017* 30.6.2018  
  בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

      
 פעילות שוטפת: -תזרימי מזומנים      
 רווח נקי לתקופה 39,324 56,203 23,910 28,221 88,226 

התאמות הדרושות להציג את תזרימי המזומנים      
 לפעילות שוטפת:

 פחת אזילה והפחתות 19,189 9,062 13,812 4,739 16,934 
 מסים על ההכנסה 13,394  - 8,986  - 6,937 
 מימון, נטו)הכנסות( הוצאות  2,821  55 2,178  (6) 849 
 תשלום מבוסס מניות 42 - 25 - - 

 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:     
 עליה בלקוחות (20,131) (2,548) (15,448) (3,953) (20,844)
 עליה בחייבים ויתרות חובה (2,403) (925) (1,835) (1,239) (2,307)
 שינוי בגין יתרת מפעיל העסקה המשותפת (4,127) - (826) - - 
 עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 24,478 (281) 11,789 337 17,877 
 מזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת 72,587 61,566 42,591 28,099 107,672 

      
 פעילות השקעה: -תזרימי מזומנים      

 - - 15,991 - 
 
(475,199) 

רכישת זכויות נוספות בחזקות הקטנת עלות )עלות( 
 (3תמר ודלית )ראה נספח ג' וביאור 

 

 בשימושהפקדה בפקדונות מוגבלים  (21,357) - (7,427) - (9,940)
 השקעות בנכסי נפט וגז (1,462) (15,674) (831) (2,937) (18,507)
 השקעה בנכסים אחרים לזמן ארוך - - - - (1,666)
 שינוי בגין יתרת מפעיל העסקה המשותפת - 3,199 - 4,691 9,545 
 ריבית שהתקבלה 440 - 289 - 109 
 לזמן ארוךתקבולים בקשר עם נכסים אחרים  322 - 235 - 130 

(20,329) 1,754 8,257 (12,475) (497,256) 
מזומנים נטו, שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 

 השקעה
      
 :פעילות מימון -תזרימי מזומנים      

(845,299) - - - - 
תשלום לבעל שליטה לשעבר בגין הסכם איתו )ראה 

 ב'(1ביאור 
 הנפקת אגרות חוב, נטו )הוצאת(ת תמור 512,239 - (2,072) - 647,955 
 הנפקת מניות, נטו ת )הוצאת(תמור (204) - (204) - 195,160 
 רכישה עצמית של אגרות חוב (840) - - - (7,523)
 קבלת אשראי לזמן קצר מבעל שליטה לשעבר - - - - 34,000 
 פירעון אשראי לזמן קצר לבעל שליטה לשעבר - - - - (34,000)
 חלוקה לבעלים - (49,091) - (29,853) (49,091)
 ששולם דיבידנד (32,023) - (32,023) - -
 ריבית ששולמה (19,461) - - - (106)

(58,904) (29,853) (34,299) (49,091) 459,711 
מזומנים נטו, שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 

 מימון
 ושווי מזומניםהפסדים מהפרשי שער בגין מזומנים  (205) - (205) - -
      
 עליה במזומנים ושווי מזומנים 34,837 - 16,344 - 28,439 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 28,439 - 46,932 - - 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 63,276 - 63,276 - 28,439 

 

 .2(, ראה ביאור 2017ביוני  30עד  ות* באשר למספרי ההשוואה )בהתייחס לתקופ
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 תמר פטרוליום בע"מ
 )המשך( דוחות תמציתיים ביניים על תזרימי המזומנים )באלפי דולר(

 
 
 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 לתקופה של 
חודשים  שלושה

 שהסתיימה ביום

 לתקופה של 
חודשים  שהיש

 שהסתיימה ביום

 

31.12.2017* 30.6.2017* 30.6.2018 30.6.2017* 30.6.2018  
  בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

      
  

פעילות השקעה ומימון שאינה כרוכה  -נספח א'      
  בתזרימי מזומנים

 השקעות בנכסי נפט וגז כנגד התחייבויות 2,193 1,028 2,193 1,028 485 
 הנפקת מניות כתמורה בגין רכישת נכסי נפט וגז 215,169 - - - - 
 התחייבות בגין סילוק נכסים כנגד נכסי נפט וגז - - - - 197 

      
 מידע נוסף על תזרימי המזומנים -נספח ב'      
 ששולמומסי הכנסה  5,317 - 3,263 - 3,530 

      
 
 
 
 

לתקופה של שלושה 
חודשים 

שהסתיימה ביום 
30.6.2018 

לתקופה של שישה 
חודשים 

שהסתיימה ביום 
30.6.2018 

 

  בלתי מבוקר
   

 (3רכישת זכויות נוספות בחזקות תמר ודלית )ראה גם ביאור  -נספח ג' 
   
 כוללת את הנכסים וההתחייבויות המזוהים הבאים:  
   
 פעילות השקעה: -תזרימי מזומנים   

  הון חוזר, נטו (1,092) 15,991
 נכסי נפט וגז 697,288 -
 נכסים אחרים לזמן ארוך 1,440 -
 מסים נדחים 778 -
 התחייבויות סילוק נכסים (8,046) -
 הון מניות ופרמיה (215,169) -

15,991 475,199  
   

 
 .2(, ראה ביאור 2017ביוני  30עד  ות* באשר למספרי ההשוואה )בהתייחס לתקופ
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 כללי: - 1ביאור 

במכירה של גז טבעי המופק ממאגר תמר שבשטח חזקת "( עוסקת החברהתמר פטרוליום בע"מ )להלן: " .א

12/I "( ללקוחות שונים ובעיקר לחברת החשמל , בהתאמה"פרויקט תמר" -ו "תמר חזקת)להלן: " "תמר

"(, ללקוחות תעשייתים )כמו בתי זיקוק לנפט בע"מ וכיוצ"ב(, ליצרני חברת החשמללישראל בע"מ )להלן: "

לחברות שיווק של גז טבעי. כמו כן, עוסקת החברה במכירה של קונדנסט המופק מפרויקט חשמל פרטיים וכן 

תמר לפז זיקוק אשדוד, בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר ובבחינת הפוטנציאל הגיאולוגי 

 במטרות העמוקות שבשטח חזקת תמר.

והולכה לשווקי היעד בקשר עם הפקה  ,כי החברה תבצע אך ורק פעולות חיפוש, פיתוח ,נקבע בתקנון החברה

 העסקה" ו/או "ודלית תמר חזקות" או "החזקותו"דלית" )להלן ביחד: " I/13"תמר"  I/12חזקות 

  .ב' להלן(  סעיף מהזכויות )ראה 16.75% -, בהן מחזיקה החברה לתאריך הדוחות הכספיים ב"(המשותפת

החברה הינה חברה ציבורית אשר התאגדה בישראל והינה תושבת בה. ניירות הערך של החברה נסחרים 

 .2017יולי חודש החל מ ("הבורסה"בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: 

 , הרצליה.11כתובת המשרד הראשי של החברה הינה רחוב גלגלי הפלדה 

התקיימות התנאים המתלים בהסכם עם דלק  , לאחר2017ביולי  1יום תוקף לב החברה החלה את פעילותה .ב

זכויות השתתפות בשיעור  החברה , במסגרתו רכשה("קידוחים"דלק  –)להלן  קידוחים שותפות מוגבלת

 לדוחות הכספיים 4 באמצעות גיוס חוב והון מהציבור )ראה ביאור (, בחזקות תמר ודלית100%)מתוך  9.25%

הדוחות הכספיים והביאורים המצורפים להם )להלן: " 2017 בדצמבר 31יום לשל החברה  השנתיים

  .של דלק קידוחים מלאה בעלותשליטה ובהחברה לא היתה פעילה, והיתה ב;  קודם לכן, ("(השנתיים

 עם חברתשנחתם  2018 בינואר 29יום , עם התקיימות התנאים המתלים בהסכם המכר מ2018במרץ  14ביום  .ג

Noble Energy Mediterranean Ltd. " :זכויות , רכשה החברה (3 ביאור ראה) "( המפעילה" או "נובל)להלן

מיליון דולר.  690 -כת תמור "(הזכויות( )להלן: "100%)מתוך בחזקות  7.5%בשיעור של נוספות השתתפות 

)אשר מומנה באמצעות הנפקת אגרות חוב )סדרה  מיליון דולר 475 -במזומן של כ תמורההרכישה בוצעה כנגד 

 43.5%ש"ח ערך נקוב כל אחת )המהוות  0.1מניות רגילות של החברה בנות  38,495,576וכנגד הקצאת  ,ב'((

  .(להלן 4-ו 3ים ראה ביאור) מהון המניות המונפק והנפרע של החברה( לנובל

 חברה בעל שליטהבלמיטב ידיעת החברה, אין , התמציתיים ביניים אישור הדוחות הכספיים מועדלנכון  .ד

מחזיקות ; לאחר השלמת רכישת הזכויות לעיל, (1968 –כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה")

)באשר לזכויות ההצבעה  , בהתאמה22.6% -ו 43.5%בשיעור של נובל ודלק קידוחים במניות החברה 

לדוחות  13ד')ב( להלן וביאור 3ראה ביאור   - דוחיםמניות המוחזקות על ידי נובל ודלק קיהצמודות ל

  .של החברה, בהתאמה( השנתיים הכספיים

. של החברההשנתיים  החברה ביחד עם הדוחות הכספיים שלבדוחות הכספיים התמציתיים ביניים  לעיין יש .ה

 משמעותיים בלתי עדכונים בדבר ביאורים אלה ביניים תמציתיים כספיים דוחות במסגרת הובאו לא, לכן

 בדוחות הכספיים השנתיים. בביאורים למידע שכבר דווח  יחסית

דיווח כספי  - IAS 34להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  מצייתיםהכספיים התמציתיים ביניים  הדוחות .ו

 לתקופות ביניים.

ניירות ערך )דוחות  את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות מקיימיםהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים  .ז

 .1970 –תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
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 :עיקרי המדיניות החשבונאיתבסיס העריכה של הדוחות הכספיים ו - 2ביאור 

 -טופלה בשיטת ה 2017בשנת לדוחות הכספיים השנתיים, רכישת הזכויות מדלק קידוחים  2כמוסבר בביאור 

As pooling (2017ביולי  1) והוצגה, בהתאם לשיטה זו, בתוקף למפרע לתקופות שקדמו למועד רכישת הזכויות ,

המתייחסים  בדוחות כספיים אלה, לרבות הנתונים נתוני ההשוואה; תוך ביצוע התאמות כמוסבר באותו ביאור

 . נערכו על בסיס זה , 2017 יוניב 30-ב והחודשים שהסתיימ שישה ושלושה של ותלתקופ

( טופלה על בסיס שיטת הרכישה, בהתאם לעקרונות להלן 3)ראה ביאור בתקופת הדוח רכישת הזכויות מנובל 

-תוצאות הפעולות המתייחסות ל דוח על הרווח הכוללבו , ובהתאם לכך נכלל: צירוף עסקיםIFRS 3-שנקבעו ב

 .(2018במרץ  14) ממועד הרכישה בחזקות תמר ודלית הזכויות הנוספותמ 7.5%

 הדוחות הכספיים תמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות חישוב אשר ננקטו בדוחות

   כספיים השנתיים, למעט האמור להלן:ה

 :תשלום מבוסס מניות .א

הניתנות למימוש למניות לא רשומות חברה אופציות בנושאי משרה עובדים שהינם החברה העניקה ל

בתמורה  העובדיםהשירותים המתקבלים מהחברה, המהוות תשלום מבוסס מניות. שוויים ההוגן של 

במסגרת הדוח על קרן הון להענקת האופציות מוכר כהוצאה בדוח על הרווח הכולל ובמקביל נזקף ל

ופציות, נקבע בהתייחס השינויים בהון. הסכום הכולל, המוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה של הא

בהתבסס על האומדן הטוב ביותר הניתן להשגה של  לשווין ההוגן של האופציות שהוענקו, במועד ההענקה

 מספר המכשירים ההוניים החזויים להבשיל.

 : רווח מדולל למניה .ב

בחישוב הרווח או ההפסד המדולל למניה מתאמת החברה את הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי המניות 

הרגילות של החברה, ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור, בגין מניות פוטנציאליות, 

הנובעות ממימושן האפשרי של אופציות למניות שהוענקו לעובדים ונושאי משרה בחברה. המניות 

ניה, או הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור, רק במידה והשפעתן הינה מדללת )מקטינה את הרווח למ

 מגדילה את ההפסד למניה(.

 :חדשים תקנים יישום .ג

 כלהלן:באותו מועד , מיישמת החברה תקני דיווח כספי חדשים שנכנסו לתוקף 2018בינואר  1החל מיום 

1. 9 IFRS מכשירים פיננסיים ( :להלן"IFRS 9)": 

באספקטים הקשורים מטפל  , והוא מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה – IAS 39את  תקן זה מחליף

 : סיווג ומדידה, ירידת ערך וחשבונאות גידור., בין היתרםילמכשירים פיננסי

IFRS 9 ובמקרים מסויימים קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן ,

תת רק . בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחבתוספת עלויות עסקה שיוחסו במישרין

 הבאים: אם מתקיימים שני התנאים המצטברים

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי  -

 המזומנים החוזיים הנובעים מהם.

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסוימים, לקבל תזרימי מזומנים  -

 ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.המהווים אך 

 IFRS 9שווי הוגן. בהמדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה  

הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו כללים לקובע 

 בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
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 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים ועיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 

 :)המשך( חדשים תקנים יישוםג.   

1. 9 IFRS להלן: " מכשירים פיננסיים(IFRS 9)המשך( )": 

נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים ייזקפו לרווח 

הפסד או לרווח כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. מכשירים הוניים  וא

 שווי הוגן דרך רווח או הפסד. ימדדו בהמוחזקים למטרות מסחר, 

תקבע על בסיס ם אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ישל מכשירי חוב פיננסיירידת ערך 

. כל שלב קובע , במודל בן שלושה שלבים"(Expected Credit Loss Modelהפסדי אשראי צפויים )"

וזאת בהתבסס על שינויים שחלו ושל הכנסות המימון את אופן המדידה של הפסדי האשראי הצפויים 

הקלה במודל זה לנכסים פיננסיים בעלי תקופות אשראי קיימת בסיכון האשראי של מכשיר החוב. 

 קצרות, כגון לקוחות. 

 

IFRS 9  ת מכשירים פיננסיים, ולגבי הטיפול בהתחייבויות לעניין גריעאינו משנה ככלל את ההוראות

נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן. לגבי התחייבויות שלגביהן נבחרה חלופת השווי פיננסיות שלא 

 -המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של הישות  -ההוגן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 

 ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד. 

 

בהתאם לחלופה המאפשר הכללת השפעה מצטברת למועד יישומו  IFRS 9 את ליישם בחרה החברה

 לא היתה השפעה כאמור, למועד יישומו לראשונה. IFRS 9 לראשונה; ליישום

 

2. 15 IFRS התקן"(  :)להלן": 

 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2018בינואר,  1החשבונאית שמיושמת החל מיום המדיניות 

בהתאם לתקן, הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות 

מועברות ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, 

כומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(. הכנסה מוכרת ברווח או הפסד עד למידה בניכוי הס

 ., וכן ההכנסה והעלויות, אם רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנהחברהשצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו ל

  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

(                 modificationsזיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים ) - 1שלב 

 בחוזים. 

 ( בחוזה.distinctזיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ) - 2שלב 

קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורות שאינן  - 3שלב 

 מזומן ותמורה שתשולם ללקוח.ב

 הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוך - 4שלב 

 שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות. 

 לביןהכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים  - 5שלב 

 קיום מחויבות לאורך זמן. 

 

ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, שלפיו התקן ייושם על חוזים החברה בחרה ליישם את התקן 

בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של תוך הכרה קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך, 

התקן כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר בהון, כפי שמתאים( למועד היישום לראשונה. 

 ליישום התקן לא היתה השפעה כאמור למועד יישומו לראשונה.
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 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים ועיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 

ים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר החברה לא בחרה ביישומם נותיקו חדשים תקנים .ד

 :המוקדם

, הובא מידע בדבר יישומו הצפוי של תקן דיווח חברההשל  השנתיים לדוחות הכספיים (3יז)3 בביאור

. כאמור באותו 2019(, החל מהרבעון הראשון של שנת IFRS 16 -"חכירות" )להלן  16כספי בינלאומי 

יחליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות בינלאומי  IFRS 16ביאור, 

עוסק בהכרה, מדידה, הצגה וגילוי  IFRS 16. ואת הפרשנויות מטעמו (IAS 17 -להלן "חכירות" ) 17

מעותית בעיקר על הטיפול החשבונאי המיושם על ידי הצד של חכירות, וצפוי להיות בעל השפעה מש

 החוכר בעסקת חכירה.

ליישום של  החברה להערכת .םיעל דוחותיה הכספי IFRS 16המשיכה ובחנה את השלכות  החברה

IFRS 16 והיא ממשיכה לבחון את השלכות  לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים

 .התקן
 

 :תמר ודליתחזקות זכויות ב 7.5%רכישת  - 3ביאור 

בין נובל כמוכרת  2018בינואר  29מכר מיום ה, לאחר שנתקיימו התנאים המתלים שבהסכם 2018במרץ  14ביום 

זכויות השתתפות בשיעור (, רכשה החברה "המכר"הסכם  –מצד אחד, לבין החברה כרוכשת מצד שני )להלן 

הזכויות האמורות נרשמו בספר הנפט ושועבדו ; ("הזכויות"ן: )להלתמר ודלית ( בחזקות 100%)מתוך  7.5%של 

להלן פרטים , לאחר שהתקבל אישור הממונה על ענייני הנפט. '(ב)סדרה לטובת נאמן מחזיקי אגרות החוב 

 :עיקריים לגבי הרכישה ותנאיה

מערכת  של ההפעלה אישור( ב7.5%וכן את החלק היחסי ) ת,וזכויות בחזקלחברה את הנובל מכרה והעבירה  .א

בעלת רישיון ההולכה לפי  - "מבע אינטש 10 צינור תמר חברת מניותההפקה של גז טבעי מחזקת תמר, ב

 המשותף התפעול הסכםפי -התחייבויות עלבזכויות וב ,2002-לחוק משק הגז הטבעי התשס"ב 10סעיף 

כירת גז טבעי הסכמי מ, תטיס ים במתקני השימוש הסכם, "(JOA)להלן: " שנחתם בקשר עם החזקות

וקונדנסט מחזקת תמר, הסכמים לייצוא גז טבעי )לרבות ההסכמים הקשורים להסכמי היצוא וכן אישורי 

כל האמור לעיל )הייצוא לירדן ולמצרים( וכן מזכר ההבנות בעניין אספקת גז ממאגר תמר לשותפי ים תטיס 

  ;"(הממכר: "ייקרא להלן יחדיו

. "(המועד הקובע)להלן: " 1.1.2018יום בתוקף להתבצעה הממכר ההתחשבנות בין הצדדים לגבי העברת  .ב

 אינן כפופות לתמלוגים לצדדים שלישיים. בממכר הזכויות 

: להלן המפורטים המוחרגים לנושאים ביחס וההתחייבויות הזכויות את יכלול לא הממכרבהסכם נקבע כי  .ג

ף רכיב היצור, הערעור בעניין התמלוגים ביחס למכירת הגז מפרויקט תמר בגין תערי והמחלוקתהבוררות 

 נגד החשמל חברת של צרכןידי -על שהוגשהה ייצוגית נעובפרויקט ים תטיס; הבקשה לאישור ת לקוחותל

גז טבעי שסופק בתקופה שלפני המועד הקובע;  עבור נובלידי -, זאת ביחס לסכומים שנתקבלו עלתמר שותפי

ותמלוגים בקשר עם כל רווח,  מיסיםמיסים ותמלוגים למדינה ביחס לתקופה שלפני המועד הקובע, או 

לתקופה שלפני המועד הקובע )לרבות אם שומת המס  ביחסבקשר עם הממכר  נובלהכנסה או תקבול של 

-חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, תשע"אל בהתאםם כאמור התבצעה לאחר המועד הקובע(, למעט מיסי

 או נובל שלידי לקוחות -שנעשו על תביעותהממכר לחברה;  מכירתבקשר עם  נובל; מיסים החלים על 2011

 מועד הקובע אוה לפני משולמים להיות צריכים שהיו או ששולמו לסכומיםהמתייחסות  הממכר בגין נגדם

עה לפני המועד הקובע, בין אם הוגשו מהמועד הקובע ואילך ובין עם הפרה של הסכם מכר גז שאר בקשר

 (."המוחרגים"הנושאים אם לאו )להלן: 
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   זכויות בחזקות תמר ודלית )המשך(: 7.5%רכישת  - 3ביאור 

 : הינה כדלקמן לרכישת הממכר תמורהה .ד

 הנפקתמ התמור, שמקורה ב"(במזומן התמורהלהלן: "מליון דולר ) 475 -כסך של : במזומן תמורה (א)

מיליון דולר, נטו,  43 -הפחתת סך של כלאחר  בבורסהידי החברה -על בוצעהש )סדרה ב'( חוב אגרות

הפחתת ( 2) ;נובל נושאת בהןאשר  הנפקה הוצאות( ניכוי 1ביצוע ההתאמות הבאות: )הנובעים מ

 תקופת)להלן: " 2018במרץ  14 לבין הקובע המועד ביןש תקופהעבור הב ממכרה בגיןהתקבלו ש סכומים

, החברה של בנק בחשבונות המצוייםופיקדונות  מזומנים ושווי מזומניםהפחתת ה( 3"(; )הביניים

 למועד נכון'( א)סדרה  החוב אגרות בגין צבורה ריבית בניכוי (תמלוגים)בניכוי  נטו לקוחות יתרות

(; להלן )ב( בסעיף כמפורט המניות הקצאת)לאחר  בחברה נובל של חזקתהה שיעור כפול , והכלהקובע

 ממכרה בגיןJOA (Cash Calls ) -ה לפי תשלום דרישותו תמלוגים בגין תשלומים בגובהתוספת  (4)

 עבור תקופת הביניים. ב

מניות רגילות של החברה בנות  38,495,576 לנובל בהקצאה פרטית החברה הקצתה : במניות תמורה (ב)

נובל (. "המניות"ממניות החברה לאחר ההקצאה )להלן:  43.5%ש"ח ערך נקוב כל אחת, המהוות  0.1

 ההצבעה זכויות כל על וויתרה כתב ויתור בלתי חוזר חתום על ידה, לפיו היא המציאה לחברה במקביל

בתוקפן המלא,  נשארוובהר כי כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות מ. למען הסר ספק, למניות הנלוות

דיבידנדים, מניות הטבה והזכות לקבלת עודף נכסים בפירוק החברה. עם ובכלל זה: הזכות לקבלת 

לצד שלישי כאמור לעיל, הן תהיינה זכאיות לכל  מנובל, חלקן או כולן, המניותמכירתן או העברתן של 

)הסכמתה האמורה של נובל לעניין ויתור על זכויות הצבעה  הזכויות הצמודות למניות רגילות בחברה

היא לא תרכוש מניות נוספות  המניותכי כל עוד לא מכרה את  התחייבה נובל. חברה(עוגנה בתקנון ה

במסגרת הנפקת מניות הטבה ו/או הנפקת זכויות  לנובלשל החברה. יובהר לעניין זה כי מניות שתוקצנה 

  לא תחשבנה רכישה לצורך התחייבות זו.

בהתאם  (מבלי לפרסם תשקיף)המניות שהוקצו לנובל הינן חסומות לביצוע עסקאות בבורסה  כי ,יצוין

במהלך שישה רבעונים  ;חסימה מלאה –כמפורט להלן: חצי שנה ראשונה להוראות חוק ניירות ערך 

ניתן למכור בכל רבעון מניות בכמות שאינה עולה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה  –עוקבים 

מההון המונפק  1%המניות בתקופה של שמונה שבועות שקדמו ליום המכירה ובכמות שאינה עולה על של 

 של החברה.

וההוצאות שיש לשלם לצדדים שלישיים בקשר עם ביצוע והשלמת  בכל התשלומים התחייבה לשאת נובל .ה

קשורות בהסכמת הצדדים, וכן בהוצאות ההנפקה ה נקבעההעסקה נשוא הסכם המכר, בכפוף לתקרה ש

מעמלות  50%-ולבורסה, בעמלת התחייבות מוקדמת  וב ירות ערךבאגרות ותשלומים לרשות ני

, סכומים אלה הובאו בחשבון החתמים/המפיצים )ללא תלות בקיום התנאים המתלים להשלמת העסקה(

 .בקביעת התשלום במזומן לעיל ועלות הרכישה

לממונה על ענייני  נובלאת הערבויות שהועמדו ע"י מנת להחליף  על הדרושות הערבויותתמציא את  החברה .ו

   (.ו'6ראה ביאור בקשר עם הממכר )הנפט 
 

ואת השווי ההוגן לעיל כמתואר , כוללת את התמורה במזומן  דולר מיליון 690 -של כבסך עלות הרכישה  .ז

לאחר ביצוע ) שיוחס למניות שהוקצו לנובל, אשר נקבע בהתייחס לשווין בבורסה למועד השלמת העסקה

הדוחות הכספיים ביצעה אישור (. לתאריך התאמות המתייחסות לתקופת החסימה שלהן כמוסבר לעיל

   החברה הקצאה של עלות הרכישה לנכסים וההתחייבויות הנרכשים, שנעשתה לפי עבודת הערכת השווי

 ראה נספח -אמור באשר לייחוס עלות הרכישה כ(. PPAוייחוס התמורה לנכסים ולהתחייבויות הנרכשים )

)סדרה ב'( ולמניות  לאגרות החובשהוקצו  תזרימי המזומנים לתקופת הדוח. עלויות העסקהעל לדוח  ג'

 מיליון  0.1 -של כ , והיתרה בסךמיליון דולר, בהתאמה 0.2 -מיליון דולר וכ 7.1 -הסתכמו לסך של כ שהונפקו
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 )המשך(:זכויות בחזקות תמר ודלית  7.5%רכישת  - 3ביאור 

 

  ההפסד לתקופה. ואהרווח  על דולר, נזקפה להוצאות בדוח

 

)לרבות  שנרכשו מנובל מהזכויות בחזקות תמר ודלית 7.5%בגין והרווח לפני מסים על ההכנסה סך ההכנסות נטו 

לתקופה של  כפי שנכללו בדוח התמציתי ביניים על הרווח הכולל( (סדרה ב')הוצאות המימון בגין אגרות חוב 

)לתקופה של שלושה  מיליון דולר 39.8 -כמו לסך של כתהס 2018ביוני  30ביום  השישה חודשים שהסתיימ

חודשים  לושהשל ש הלתקופמיליון דולר ) 17.1 -וכ (מיליון דולר 33.6 -כ - 2018יוני  30ביום  החודשים שהסתיימ

 , בהתאמה.מיליון דולר( 14.5 -כ – 2018ביוני  30ביום  השהסתיימ

בדצמבר  31 -ולשנה שהסתיימה ב 2018ביוני  30 -החודשים שהסתיימה ב 6באשר לנתוני פרופורמה לתקופה של 

פרופורמה  תמציתיים ביניים , ראה דוחות כספיים2015בינואר  1הושלמה ביום מנובל , בהנחה שהרכישה 2017

 .תמציתיים ביניים אלהדוחות כספיים מהזכויות בחזקות תמר ודלית המצורפים ל 7.5%לעסקת רכישת 

 

  (:סדרה ב') הנפקה לציבור של אגרות חוב - 4ביאור 

( התחייבה החברה בהסכם המכר להנפיק אגרות חוב לעיל 3לצורך מימון רכישת הזכויות מנובל )ראה ביאור 

אגרות נה בתנאים דומים באופן מהותי לתנאי י)סדרה ב'( תהי חובלציבור )סדרה ב'(. בהסכם נקבע כי אגרות 

( 1הבאים: ) תנאיםהחוב )סדרה א'( של החברה או תנאים אחרים המקובלים על נובל, ובלבד שיתקיימו ה

ההנפקה של אג"ח )סדרה ב'( לא תוריד את הדירוג של אג"ח )סדרה א'( מתחת לדירוג הקיים ערב הנפקת אג"ח 

ולר לפי השער היציג של הדולר הידוע ד 560,000,000-( ההנפקה תהיה בערך נקוב בשקלים השווה ל2)סדרה ב'(; )

 (. 4.69%במועד המכרז המוסדי ובשיעור ריבית שנתית הזהה לשיעור הריבית של אג"ח )סדרה א'( )

)הסכום  מיליון דולר 519.4 -השלימה החברה גיוס סכום של כ 2018במרץ  12ביום לעיל, דבהתאם להתחייבותה 

 1,940,113,000על ידי הנפקה לציבור של  מיליון דולר( 7.1 -האמור הינו לפני ניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ

 של מדף תשקיף, שפורסם על פי 2018במרץ  12 מיום מדף הצעת דוח פיש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ב'(, על 

 .2017 ביולי 4 מיום החברה

(, וצמודות )קרן "הבסיס ריבית" –)להלן  4.69%שנתית בשיעור של  ריבית נושאות'( ב)סדרה  החוב אגרות

החל  ,שווים לאתשלומים חצי שנתיים  20 -מקרן אגרות החוב עומדות לפירעון ב 53.62% -וריבית( לדולר. כ

וגוסט מקרן אגרות החוב תפרע בחודש א 46.38% -, והיתרה של כ2028ועד לחודש פברואר  2018מחודש אוגוסט 

ועד למועד הסילוק הסופי של הקרן. אגרות  2018. הריבית משולמת כל חצי שנה, החל מחודש אוגוסט 2028

שיעור הרבית (. "הבסיסדירוג " :באופק יציב )להלן A1.ilהחוב דורגו על ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג של 

 .6.37% -כהשנתית האפקטיבית של אגרות החוב הינו 
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  הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה ב'( )המשך(: - 4 ביאור

 בקשר עם אגרות החוב )סדרה ב'( נטלה על עצמה החברה את ההתחייבויות העיקריות הבאות:

לטובת נאמן אגרות החוב )סדרה ב'( בשעבוד יחיד קבוע שעבדה החברה להבטחת אגרות החוב )סדרה ב'(  .א

( 1להלן מתייחסים רק לזכויות שנרכשו מנובל(:  1-6 ראשון בדרגה את )השעבודים כאמור בסעיפים

( זכויותיה 3באישור ההפעלה של מאגר תמר של החברה ( זכויותיה 2במאגר תמר; של החברה זכויותיה 

 הקיימות( זכויותיה 4הקיימות והעתידיות של החברה ביחס לפוליסות ביטוח רכוש של חזקת תמר; 

והסכמים למכירת גז לתקופה שאינה עולה על  SPOT)למעט הסכמי  תמר בהסכמי החברה שלוהעתידיות 

 בהסכם החברה של זכויותיה( BCM 0.1 ;)5חודשים אשר כמות הגז שתימכר על פיהם אינה עולה על  12

לרבות זכויות חוזיות קיימות ועתידיות בציוד המשותף ובמערכת ההפקה של מאגר  (JOA) המשותף התפעול

( 7תמר במתקנים של ים תטיס;  ישותפ של שימושהמסדיר את ה הסכםהחברה ב( זכויותיה של 6תמר; 

 ואת( 8"(; הפעילותחשבון )" בפרוייקט החברה של הבנקהקיימות והעתידיות של החברה בחשבון  זכויותיה

 כפופים האמורים השיעבודים כי יצוין. והריבית הקרן לתשלום הביטחון כרית בחשבון החברה של תיהיוזכו

ענייני הנפט בהתאם  לעכפוף מימוש השעבודים לאישור הממונה  ,. כמו כןהמדינה של תמלוגים לזכויות

  לחוק הנפט ולכל דין. 76לסעיף 

החברה לא תוכל לשעבד את הנכסים המשועבדים בשעבוד נוסף. במקרה של מכירת נכס משועבד נקבעו 

 תקבל בגין המכירה.ימתוך הסכום ש הוראות לעניין פרעון מוקדם של אגרות החוב שתבצע החברה

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב )סדרה ב'( יותאם בגין שינוי דירוג של אגרות החוב באופן שאם יעודכן  .ב

דירוג אגרות החוב )סדרה ב'( כך שהדירוג שייקבע להן יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר מדירוג הבסיס, יעלה 

, ובמקרה של כל 0.5% -בשיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

. על אף האמור לעיל, עליית שיעור 0.25% -יעלה שיעור הריבית השנתית ב (notch)ירידה נוספת בדרגה 

וסף לריבית הבסיס לא  תעלה והריבית בגין ירידת דירוג כאמור תוגבל באופן ששיעור הריבית השנתית שתת

 .1.25%על 

ככל שההון העצמי של החברה )כהגדרתו בשטר  0.25%תשלם החברה תוספת ריבית בשיעור של  ,בנוסף .ג

ג' לעיל ביחד לא  -מיליון דולר ארה"ב. בכל מקרה בגין ירידת דירוג לפי ס"ק ב' ו 450 -הנאמנות( יפחת מ

 מעל ריבית הבסיס. 1.25%תשלם החברה שיעור העולה על 

( ו/או נטילת חוב אחר, ולמעט נטילת חוב נוסף על ידי החברה בדרך של הגדלת סדרת אגרות החוב )סדרה ב' .ד

מיליון דולר שישמש להוצאת ערבויות  5קבלת מימון ו/או פתיחת קו אשראי ממוסד פיננסי בגובה של עד 

בנקאיות אותן תידרש החברה להפקיד על פי דין או על פי הסכמי תמר, תהיה כפופה להתקיימות תנאים 

לא תגרום לירידה בדירוג אגרות החוב לעומת  שנקבעו בשטר הנאמנות, וביניהן כי נטילת החוב הנוסף

 הדירוג שהיה לאגרות החוב ערב לקיחת החוב הנוסף. 

החברה תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנדים בהתקיים תנאים שנקבעו בשטר הנאמנות, וביניהם: ש"היום  .ה

ימים מהמועד שבו בוצע תשלום קרן ו/או  60 -חלוקת הדיבידנד יחול במועד שלא יהיה מאוחר מלהקובע" 

ריבית למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(; יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי וההיסטורי, כהגדרתם בשטר 

ה )היחס ההיסטורי יבדק החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החבר 1:1.20 -הנאמנות, לא יפחת מ

ובהתייחס לשני מועדי בדיקה רצופים(; הופקד מלוא הסכום הנדרש בכרית הביטחון  2018בדצמבר  31ליום 

 (. 30.5.2018 -לשירות החוב )תנאי זה יהא בתוקף עבור דיבידנדים שישולמו לאחר ה

החברה התחייבה להורות לכל הצדדים להסכמים למכירת גז בהוראות בלתי חוזרות לשלם את הסכומים  .ו

מגיעים מהם לחברה לחשבון הפעילות. נקבע כי כל התשלומים שיופקדו בחשבון הפעילות ישמשו אך ורק ה

לתשלום על ידי החברה של תשלומים שנקבעו במפורש בשטר כמותרים לתשלום מתוך חשבון הפעילות ולפי 

 סדר התשלומים שנקבע בשטר. 
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  ך(:הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה ב'( )המש - 4ביאור 

החברה תהיה רשאית למשוך כספים מתוך חשבון הפעילות שלא לצורך תשלומים כאמור לעיל רק בגובה 

הסכום שיהיה מצוי בחשבון הפעילות במועד החל יום אחד לאחר המועד בו נמשך מחשבון הפעילות 

 הסכום הנדרש לצורך ביצוע תשלום קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב )ולאחר ששולמו יתר

התשלומים שנקבעו כאמור לעיל(. לגבי תשלומים שנמשכו מחשבון הפעילות לא תחול על החברה מגבלה 

 לשימוש בהם לרבות ביצוע "חלוקות" בכפוף ליתר התנאים הנקובים בשטר הנאמנות.

בשטר הנאמנות הוגדרו אירועי הפרה אשר בהתקיימם תוקנה למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( עילה  .ז

ת החוב )סדרה ב'( לפירעון מיידי, הכוללים, בין היתר, את הארועים העיקריים הבאים: אי להעמדת אגרו

תשלום סכומים המגיעים למלווים; הפרת התחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות ובהן 

מיליון דולר )במשך שני רבעונים  350 -התחייבות להון עצמי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ

)במשך שני  1.05:1 -ם(, יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מעוקבי

הינו  2018 אוקטוברב 1החודשים החל מיום  12)יחס שירות החוב הצפוי לתקופה של רבעונים עוקבים( 

במשך שני מיליון דולר ) 350 -, והון עצמי כלכלי מינימלי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ(1.44

; הפרת מחוייבויות (מיליון דולר 972 -הינו כ 2018ביוני  30ההון העצמי הכלכלי ליום )רבעונים עוקבים( 

ימים מהמועד  30ומצגים; אירועי חדלות פירעון; אי פרסום דוחות כספיים שהחברה חייבת בפרסומם בתוך 

לעומת מצבה במועד ההנפקה ויש האחרון שבו היא חייבת בפרסומם; חלה הרעה מהותית בעסקי החברה 

חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן; הועמדו לפרעון מיידי חובות אחרים של 

( בהיקף כפי שנקבע בשטר; קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה cross defaultהחברה )

; נוספה Baa3ת החוב יהיה נמוך מדירוג של המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(; דירוג אגרו

 הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה.

 האמורות.על המצב הכספי עומדת החברה במחוייבויות התמציתי לתאריך הדוח 
 

ערך נקוב של להחברה התחייבה כי תמורת הנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( מעבר לסכום שיגוייס בתמורה 

מוכפל בשער הדולר היציג כפי שיהיה בתום יום המסחר  מיליון דולר 560 ב'( בגובה שלאגרות החוב )סדרה 

 .)סדרה ב'( של אגרות חוב שמש לרכישה עצמית או לפרעון מוקדםת ,המוסדיבמט"ח במועד המכרז 

, אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית של אגרות חוב כאמור. 2018במרץ  11בהתאם, ביום 

 0.8 -בתמורה לכ ותהשלימה החברה את הרכישה העצמית של אגרות החוב האמור 2018דש מרץ במהלך חו

 מיליון דולר. 

 .2018במרץ  14אגרות החוב )סדרה ב'( החלו להיסחר בבורסה ביום 

 
  :התקשרות דלק קידוחים ונובל בהסכם ליצוא גז טבעי למצרים - 5 ביאור

( בהסכם לייצוא גז טבעי מפרויקט "המוכרות" :ונובל )להלן ביחדהתקשרו דלק קידוחים  2018בחודש פברואר 

, בהתאמה(, ופנו ליתר "הסכם היצוא"ו "הרוכשת" :במצרים )להלן Dolphinus Holdings Limitedתמר לחברת 

השותפים בפרויקט תמר, לרבות החברה, במטרה להמחות את הסכם הייצוא ליתר שותפי תמר או להתקשר 

נכון  הגז הטבעי מפרויקט תמר, בהתאם לתנאי הסכם הייצוא לצורך מכירתו לרוכשת.עמם בהסכם לרכישת 

הדוחות הכספיים, טרם הומחה הסכם היצוא וכן טרם בוצעה התקשרות עם החברה ויתר שותפי למועד אישור 

 תמר בהסכמים כאמור.

פי הסכם הייצוא -עלהאספקה . BCM 32 -הכוללת הנקובה בהסכם היצוא הינה כהמירבית כמות הגז החוזית 

צפויה להתחיל עם הסדרת השימוש בתשתיות הנדרשות להולכת גז טבעי למצרים, ולהימשך עד לאספקת 

 , לפי המוקדם מביניהם. 2030הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם הייצוא או דצמבר 
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 התקשרות דלק קידוחים ונובל בהסכם ליצוא גז טבעי למצרים )המשך(: - 5 ביאור

הסכם הייצוא כולל מספר תנאים מתלים, שעיקרם קבלת אישורים רגולטוריים בישראל ובמצרים )לרבות קבלת 

אישורים לייצוא וייבוא(, כניסה להסכמים שיאפשרו שימוש בתשתית ההולכה, לרבות חתימה על הסכם הולכה 

לטובת המוכרות כפי שנדרש לישראל בע"מ )ככל שיידרש(, קבלת ערבות  הטבעי גזהבין המוכרות לבין נתיבי 

 בהסכם הייצוא, וכן קבלת אישורים מרשויות המס בישראל.

( ולקיום כל התנאים החברההעסקה המתוארת לעיל כפופה לחתימה על הסכם מחייב בין שותפי תמר )לרבות 

 המתלים תחת הסכם הייצוא ואין כל וודאות שהסכם כאמור ייחתם ושהתנאים המתלים יתקיימו.

 ג' לדוחות הכספיים השנתיים.23ראה ביאור  יצואספים לגבי הסכם הלפרטים נו

 
 מידע נוסף: - 6 ביאור

 דיבידנד .א

אלפי  32,023-בסך של כבעלי מניות החברה לדיבידנד קת חברה חלוישר דירקטוריון הא 2018מרץ ב 20ביום 

 .2018באפריל  11( אשר חולק ביום למניהדולר  0.36) דולר

 תשלום מבוסס מניות .ב

ולשני נושאי משרה,  החברה"ל למנכ הכתבי אופצי 95,855 -ו האופצי כתבי 112,771הוקצו תקופת הדוח ב

 ד' לדוחות הכספיים השנתיים. 23, כמתואר בביאור בהתאמה

 מידע לגבי אמות מידה פיננסיות מסויימות של אגרות חוב )סדרה א'( .ג

 בשטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה א'(:להלן פרטים לגבי אמות מידה פיננסיות מסויימות שנקבעו 

)במשך שני רבעונים  1.05:1 -יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ (1

 .1.44הינו  2018 אוקטוברב 1החודשים החל מיום  12יחס שירות החוב הצפוי לתקופה של  -עוקבים( 

מיליון דולר )במשך שני רבעונים  250 -הון עצמי כלכלי מינימלי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ (2

 מיליון דולר. 972 -הינו כ 2018ביוני  30ההון העצמי הכלכלי ליום  -עוקבים( 

על המצב הכספי עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות התמציתי לתאריך הדוח 

 גרות חוב )סדרה א'(.של א

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .ד

סיים המוצגים בדוחות הכספיים תואם או קרוב לערכם בספרים, למעט נהשווי ההוגן של המכשירים הפינ

 31)ליום ( 1מיליון דולר )רמה  1,136 -, הינו כ2018ביוני  30שווין ההוגן ליום אשר אגרות חוב שהונפקו 

, כולל ריבית שנצברה וערכן בספריםמיליון דולר(  663 -אגרות חוב )סדרה א'( בלבד: כ – 2017בדצמבר 

 -אגרות חוב )סדרה א'( בלבד: כ – 2017בדצמבר  31ליום ) מיליון דולר 1,173 -הינו כ לשלם לאותו תאריך, 

 (.מיליון דולר 656

 :תנאי העסקת מנכ"ל החברה .ה

אישר דירקטוריון החברה הענקת  2018 במרץ 20וביום  של החברה ועדת התגמולאישרה  2018במרץ  15ביום 

אלפי ש"ח בכפוף לאישור  192 , וכן סך של אלפי ש"ח 48של בסך  2017בונוס למנכ"ל החברה בגין שנת 

אישרה האסיפה הכללית של החברה בונוס למנכ"ל  2018במאי  28יום בהאסיפה הכללית של החברה. 

 120בסך של הסתכם למנכ"ל החברה  הכולל הבונוס ךאלפי ש"ח. ס 72בסכום של  2017החברה בגין שנת 

   דוח על הרווח הכולל לתקופת הדוח.קיבל את ביטויו במסגרת הואלפי ש"ח 

 בנקאיות ערבויות .ו

בגין זכויות ההשתתפות  לממונה על ענייני הנפט בנקאיותהעמידה החברה ערבויות  2018במהלך חודש יוני 

מיליון דולר,   0.6 -מיליון דולר ו 2.6 -בחזקות תמר ודלית אותן רכשה מנובל בסך של כ 7.5%בשיעור של 

מיליון דולר הנכללים בדוח על  2.2 -בהתאמה. להבטחת ערבויות אלה שיעבדה החברה פיקדונות בסך של כ

  בסעיף פקדונות מוגבלים בשימוש. 2018ביוני  30המצב הכספי ליום 



  תמר פטרוליום בע"מ
 2018ביוני  30ליום התמציתיים ביניים  ותביאורים לדוח
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 :)המשך( מידע נוסף - 6 ביאור

 תמלוגים .ז

לקבוצת דלק בע"מ  הדוח שילמה החברה בתקופת כי יצוין, השנתיים הכספיים לדוחותד 15 לביאור בהמשך

תמלוגים בהתאם לשיעור המוגדל החל לאחר  ( בע"מ2012ולדלק מערכות אנרגיה בע"מ/דלק תמלוגים )

, 9.25%( בגין הכנסות החברה הנובעות מזכויותיה בחזקת תמר בשיעור של 6.5%) השקעההמועד החזר 

 על שנערך תחשיב טיוטתבהתבסס על  וזאת, 2017החזר ההשקעה חל במהלך חודש דצמבר  מועדש בהנחה

 כאמור תמלוגים לתשלום להתחייבות בכפוף מורותהא הזכויות את החברה רכשה)ממנה  קידוחים דלק ידי

תחשיב החזר ההשקעה, ולאור כך טיוטת ידי דלק קידוחים, חל עדכון ב-על לחברה שנמסר כפי (.לעיל

 .בתקופת הדוח הפעילות לתוצאות נזקפו אשר, דולר מליון 0.8 -של כ בסך התמלוגיםהוצאות  הוקטנו

של דלק קידוחים ביקורת רואי חשבון המבקרים  מהטרם הושלנכון למועד אישור הדוח, מובהר בזאת כי 

קביעת מבצעים בדיקות בקשר עם החברה, המפקח בדלק קידוחים ובעלי התמלוגים וכי  על טיוטת התחשיב

תהיינה השלכות על מועד החזר  ,נהושלמתלכש ,, וייתכן כי לבדיקות האמורותמועד החזר ההשקעה

 ההשקעה.



 

 

 

 

 

 

 

 

 תמר פטרוליום בע"מ

 פרופורמהביניים תמציתיים  כספייםדוחות 

  8201 ביוני 30ליום 

 מהזכויות בחזקות תמר ודלית 7.5%לעסקת רכישת 

 בלתי מבוקרים

 באלפי דולר של ארה"ב

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תמר פטרוליום בע"מ

 2018 ביוני 30ליום פרופורמה ביניים  תמציתיים כספייםדוחות 

 מהזכויות בחזקות תמר ודלית 7.5%לעסקת רכישת 

 בלתי מבוקרים

 באלפי דולר של ארה"ב

 
 
 

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 

 1 המבקריםדוח סקירה של רואי החשבון 

 2-4 על הרווח הכוללפרופורמה  ביניים תמציתיים דוחות

 5-7 פרופורמה ביניים תמציתייםההכספיים דוחות לים ביאור
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 תמר פטרוליום בע"משל בעלי המניות לדוח סקירה של רואי החשבון המבקרים 

 
 מבוא 

, הכולל את הדוחות "(חברהה)להלן: " תמר פטרוליום בע"ממידע הכספי פרופורמה המצורף של סקרנו את ה
. 2018 ביוני 30ביום  המחודשים שהסתיי שישה של התקופלהתמציתיים על הרווח הכולל פרופורמה 

מדיניות ל בהתאם וזהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים 
למידע הכספי פרופורמה וכן הם אחראים לעריכת  3אור יולהנחות המפורטות בב 1החשבונאית המפורטת בבאור 

ת ערך, )דוחות תקופתיים ומיידיים(, ב' לתקנות ניירו38לתקנה  בהתאם וז מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים
 בהתבסס על סקירתנו. וז. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים 1970-התש"ל

 
 היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 

י סקירה אנליטיים מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהל
ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת 
מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים 

 ביקורת.   להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של 
 

 מסקנה 
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ערוך, 

 3אור יולהנחות המפורטות בב 1מדיניות החשבונאית המפורטת בביאור לבהתאם מכל הבחינות המהותיות, 
 למידע הכספי פרופורמה.

 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, 
ב' לתקנות ניירות ערך 38הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות תקנה 

 .1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 
 
 

 זיו האפט  קוסט פורר גבאי את קסירר
 חשבוןרואי   רואי חשבון

 
 

 
 2018 באוגוסט 19אביב,  -תל
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 תמר פטרוליום בע"מ

 :(דולר)באלפי  הכולל הרווח על פרופורמהביניים  תמציתיים דוחות
 

 
 

לאחר הנחות נוספות  2017 ביוני 30של החברה ליום תמציתיים ביניים פרופורמה  דוחות הכספייםבהתבסס על ה   *
 .לאותם דוחות כספיים פרופורמה 5כמתואר בביאור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .פרופורמהתמציתיים ביניים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הביאורים
 
 

    2018 באוגוסט 19
 ותתאריך אישור הדוח

 ים פרופורמההכספי
 אבו יוסי

 הדירקטוריון ראש יושב
 ויסמן  ליעמי

 "למנכ
 רייקין יובל
 כספים"ל סמנכ

 

 
 יוניב 30 חודשים שהסתיימה ביום שישהלתקופה של 

 2018 2017 

 

לפני נתונים 
 התאמות

 פרופורמה
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

נתונים לפני 
 התאמות
 *פרופורמה

התאמות 
 הפרופורמה

 נתוני 
 הפרופורמה

 בלתי מבוקר 

       הכנסות:
 156,420 70,039 86,381 163,470 28,365 135,105 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 21,200 7,796 13,404 25,422 3,164 22,258 בניכוי תמלוגים

 135,220 62,243 72,977 138,048 25,201 112,847 נטו הכנסות

       הוצאות ועלויות: 
 10,660 4,773 5,887 11,083 2,054 9,029 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז

 22,698 13,636 9,062 24,052 4,863 19,189 הוצאות פחת, אזילה והפחתות
 633 33 600 1,219 (76) 1,295 הוצאות הנהלה וכלליות

 33,991 18,442 15,549 36,354 6,841 29,513 סך הכל הוצאות ועלויות

 101,229 43,801 57,428 101,694 18,360 83,334 מפעולות רגילותרווח 

 (31,581) (16,190) (15,391) (32,132) (6,418) (25,714) הוצאות מימון

 159 71 88 531 116 415 הכנסות מימון

 (31,422) (16,119) (15,303) (31,601) (6,302) (25,299) מימון, נטו הוצאות

 69,807 27,682 42,125 70,093 12,058 58,035 לפני מסים על ההכנסהרווח 
 (16,477) (6,367) (10,110) (21,484) (2,773) (18,711) מסים על ההכנסה

 53,330 21,315 32,015 48,609 9,285 39,324 הכל רווח כולל לתקופה-סך

 0.60  0.64 0.55  0.54 )בדולר( למניה בסיסי ומדולל רווח

לצורך החישוב  המשוקלל המניותמספר 
 88,496 38,496 50,000 88,496 15,313 73,182 הנ"ל )באלפים(
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 תמר פטרוליום בע"מ

 )המשך(: (דולר)באלפי  הכולל הרווח עלתמציתיים ביניים פרופורמה  דוחות
 
 

 

 
 

שהסתיימה  תקופה של שלושה חודשיםל
 2017 ביוני 30ביום 

 

 נתונים 
לפני התאמות 

 פרופורמה*
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

 מבוקרבלתי  

    הכנסות:
 78,571 35,181 43,390 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 10,663 3,921 6,742 בניכוי תמלוגים

 67,908 31,260 36,648 נטו הכנסות

    הוצאות ועלויות: 
 5,047 2,260 2,787 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז

 11,557 6,818 4,739 הוצאות פחת, אזילה והפחתות
 316 16 300 הנהלה וכלליותהוצאות 

 16,920 9,094 7,826 סך הכל הוצאות ועלויות
    

 50,988 22,166 28,822 מפעולות רגילותרווח 

 (15,799) (8,099) (7,700) הוצאות מימון

 150 67 83 הכנסות מימון

 (15,649) (8,032) (7,617) מימון, נטו הוצאות

 35,339 14,134 21,205 לפני מסים על ההכנסהרווח 
 (8,482) (3,392) (5,090) מסים על ההכנסה

 26,857 10,742 16,115 הכל רווח כולל לשנה-סך

 0.30  0.32 )בדולר( מניהל בסיסי ומדולל רווח

 88,496 38,496 50,000 לצורך החישוב הנ"ל )באלפים( המשוקלל המניותמספר 

 
 

לאחר הנחות נוספות  2017 ביוני 30דוחות הכספיים תמציתיים ביניים פרופורמה של החברה ליום בהתבסס על ה   *

 .לאותם דוחות כספיים פרופורמה 5כמתואר בביאור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .תמציתיים ביניים פרופורמה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 תמר פטרוליום בע"מ

 )המשך(: (דולר)באלפי  הכולל הרווח עלפרופורמה תמציתיים ביניים  דוחות
 
 

 

 
 

 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 נתונים 
לפני התאמות 

 *פרופורמה
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

 מבוקר 

    הכנסות:
 314,560 140,848 173,712 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 43,203 15,743 27,460 בניכוי תמלוגים

 271,357 125,105 146,252 נטו הכנסות
    הוצאות ועלויות: 

 22,153 9,919 12,234 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז
 44,206 27,272 16,934 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,763 65 1,698 הוצאות הנהלה וכלליות

 68,122 37,256 30,866 סך הכל הוצאות ועלויות
    

 203,235 87,849 115,386 מפעולות רגילותרווח 

 (64,860) (33,091) (31,769) הוצאות מימון

 601 269 332 הכנסות מימון

 (64,259) (32,822) (31,437) מימון, נטו הוצאות

 138,976 55,027 83,949 לפני מסים על ההכנסהרווח 
 (33,619) (13,207) (20,412) מסים על ההכנסה

 105,357 41,820 63,537 הכל רווח כולל לשנה-סך

 1.19  1.27 )בדולר( מניהל בסיסי ומדולל רווח

 88,496 38,496 50,000 לצורך החישוב הנ"ל )באלפים( המשוקלל המניותמספר 
 

בביאור לאחר ביצוע התאמות הפרופורמה כמתואר  2017בדצמבר  31בהתבסס על הדוחות הכספיים של החברה ליום  * 
 לאותם דוחות כספיים. 22

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .פרופורמה תמציתיים ביניים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 תמר פטרוליום בע"מ

 ביניים פרופורמה תמציתייםלדוחות הכספיים ה ביאורים
 
 

 כללי: - 1 ביאור

( נערכו בהתאם להוראות תקנה "פרופורמההדוחות " :אלו )להלןדוחות כספיים תמציתיים פרופורמה ביניים  .א

ומתייחסים לרכישת זכויות  1970 –ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38

מחברת ( "החזקות" :"דלית" )להלן I/13 -"תמר" ו I/12(, בחזקות 100%)מתוך  7.5%השתתפות בשיעור של 

Noble Energy Mediterranean Ltd. " :ינוארב 29 ביוםשנחתם וזאת על פי תנאי הסכם המכר  ,"(נובל)להלן 

 (."אירוע הפרופורמה" :)להלן להלן 2ביאור , כמתואר ב2018

 1בהנחה שהושלם ביום  נועדו לשקף למפרע את ארוע הפרופורמהעל הרווח הכולל דוחות הביניים פרופורמה  .ב

 להלן.  3ת בביאור והמפורט, תחת ההנחות 2015בינואר 

ולהתאמות שנכללו בהם  העיקריות  עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמו בדוחות הפרופורמה, בכפוף להנחות .ג

ות ח, הינם עיקביים לאלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים, עליהם מתבססים דולהלן 3 כמתואר בביאור

פורמה ביחד עם הדוחות הכספיים של החברה לעיל. בהתאם לכך, יש לעיין בדוחות הפרודהפרופורמה 

 לתקופות הרלוונטיות.

דוחות פרופורמה מעצם טיבעם, מבוססים על הנחות, הערכות ואומדנים ועל כן אין לראות בנתוני הפרופורמה  

רכישת הם בהכרח משקפים את תוצאות הפעילות, המייצגות ו/או העתידיות של החברה לאחר  לויאכ

 .  הזכויות
   

 
 :אירוע הפרופורמה - 2ביאור  

בין נובל כמוכרת מצד  2018בינואר  29, לאחר שנתקיימו התנאים המתלים שבהסכם מכר מיום 2018במרץ  14ביום 

 7.5%(, רכשה החברה זכויות השתתפות בשיעור של "המכר"הסכם  –אחד, לבין החברה כרוכשת מצד שני )להלן 

(; הזכויות האמורות נרשמו בספר הנפט ושועבדו לטובת נאמן "הזכויות"( בחזקות תמר ודלית )להלן: 100%)מתוך 

להלן פרטים עיקריים לגבי הרכישה הממונה על ענייני הנפט. , לאחר שהתקבל אישור '(ב)סדרה מחזיקי אגרות החוב 

 ותנאיה:

מערכת  של ההפעלה אישור( ב7.5%וכן את החלק היחסי ) ת,וזכויות בחזקנובל מכרה והעבירה לחברה את ה .א

בעלת רישיון ההולכה לפי סעיף  - "מבע אינטש 10 צינור תמר חברת מניותההפקה של גז טבעי מחזקת תמר, ב

שנחתם בקשר  המשותף התפעול הסכםפי -התחייבויות עלבזכויות וב ,2002-לחוק משק הגז הטבעי התשס"ב 10

הסכמי מכירת גז טבעי וקונדנסט מחזקת , תטיס ים במתקני השימוש הסכם, "(JOA)להלן: " עם החזקות

תמר, הסכמים לייצוא גז טבעי )לרבות ההסכמים הקשורים להסכמי היצוא וכן אישורי הייצוא לירדן ולמצרים( 

: כל האמור לעיל ייקרא להלן יחדיו)וכן מזכר ההבנות בעניין אספקת גז ממאגר תמר לשותפי ים תטיס 

 ; "(הממכר"

. "(המועד הקובע)להלן: " 1.1.2018יום ף לקהממכר התבצעה בתוי העברת ההתחשבנות בין הצדדים לגב .ב

 אינן כפופות לתמלוגים לצדדים שלישיים. בממכר הזכויות 

: הממכר לא יכלול את הזכויות וההתחייבויות ביחס לנושאים המוחרגים המפורטים להלןבהסכם נקבע כי  .ג

יין התמלוגים ביחס למכירת הגז מפרויקט תמר הערעור בענ ,בגין תעריף רכיב היצורוהמחלוקת הבוררות 

 נגד החשמל חברת של צרכןידי -על שהוגשהה ייצוגית נעוב; הבקשה לאישור ת ים תטיסלקוחות פרויקט ל

בתקופה שלפני המועד הקובע; עבור גז טבעי שסופק  נובלידי -, זאת ביחס לסכומים שנתקבלו עלתמר שותפי

כל רווח, הכנסה מיסים ותמלוגים בקשר עם מיסים ותמלוגים למדינה ביחס לתקופה שלפני המועד הקובע, או 

)לרבות אם שומת המס כאמור ביחס לתקופה שלפני המועד הקובע בקשר עם הממכר  נובלאו תקבול של 

; מיסים 2011-סוי רווחים ממשאבי טבע, תשע"אחוק מיבהתאם להתבצעה לאחר המועד הקובע(, למעט מיסים 

 הממכר לחברה;  מכירתבקשר עם  נובלהחלים על 
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 תמר פטרוליום בע"מ

 ביניים פרופורמה תמציתייםלדוחות הכספיים ה ביאורים
 

 אירוע הפרופורמה )המשך(: - 2ביאור 

 )המשך(:   .ג

לסכומים ששולמו או שהיו צריכים המתייחסות  או נגדם בגין הממכר של נובל לקוחותידי -תביעות שנעשו על

או בקשר עם הפרה של הסכם מכר גז שארעה לפני המועד הקובע, בין אם  מועד הקובעלהיות משולמים לפני ה

  .("הנושאים המוחרגים"הוגשו מהמועד הקובע ואילך ובין אם לאו )להלן: 

 

 : הינה כדלקמן )בכפוף להתאמות( לרכישת הממכר תמורהה .ד

 אגרות הנפקתמ התמור, שמקורה ב"(במזומן התמורהלהלן: "מליון דולר ) 475 -סך של כ: במזומן תמורה (1)

ות הכספיים תמציתיים ביניים חלדו 4דרה ב'( ראה ביאור ס)לפרטים באשר לאגרות חוב ) )סדרה ב'( חוב

"מ )להלן: בע אביב בתל ערך לניירות בבורסהידי החברה -( אשר בוצעה על2018 ביוני 30של החברה ליום 

מיליון דולר, נטו, הנובעים מביצוע ההתאמות הבאות: )א( ניכוי  43 -לאחר הפחתת סך של כ"( הבורסה"

 ביןש תקופהעבור הב ממכרה בגיןהתקבלו ש סכומיםהפחתת  ( ב)אשר נובל נושאת בהן,  הנפקה הוצאות

 מזומנים ושווי מזומניםההפחתת ( ג"(; )הביניים תקופת)להלן: " 2018במרץ  14 לבין הקובע המועד

 צבורה ריבית בניכוי (תמלוגים)בניכוי  נטו לקוחות יתרות, החברה של בנק בחשבונות המצוייםופיקדונות 

 הקצאת)לאחר  בחברה נובל של אחזקתה שיעור כפול , והכלהקובע למועד נכון'( א)סדרה  החוב אגרות בגין

 JOA -ה לפי תשלום דרישותו  תמלוגים בגין תשלומים בגובהתוספת  (ד(; )להלן (2) בסעיף כמפורט המניות

(Cash Calls )עבור תקופת הביניים. ב ממכרה בגין 

 0.1מניות רגילות של החברה בנות  38,495,576 לנובל בהקצאה פרטית החברה הקצתה : במניות תמורה (2)

נובל המציאה (. "המניות"ממניות החברה לאחר ההקצאה )להלן:  43.5%, המהוות ש"ח ערך נקוב כל אחת

 הנלוות ההצבעה זכויות כל על וויתרה לחברה במקביל כתב ויתור בלתי חוזר חתום על ידה, לפיו היא

בתוקפן המלא, ובכלל  נשארוובהר כי כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות מ. למען הסר ספק, למניות

בפירוק החברה. עם מכירתן או זה: הזכות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה והזכות לקבלת עודף נכסים 

לצד שלישי כאמור לעיל, הן תהיינה זכאיות לכל הזכויות  מנובל, חלקן או כולן, המניותהעברתן של 

)הסכמתה האמורה של נובל לעניין ויתור על זכויות הצבעה עוגנה בתקנון  הצמודות למניות רגילות בחברה

היא לא תרכוש מניות נוספות של החברה. יובהר  המניותכי כל עוד לא מכרה את  התחייבה נובל. החברה(

במסגרת הנפקת מניות הטבה ו/או הנפקת זכויות לא תחשבנה רכישה  לנובללעניין זה כי מניות שתוקצנה 

  לצורך התחייבות זו.

בהתאם  (מבלי לפרסם תשקיף)המניות שהוקצו לנובל הינן חסומות לביצוע עסקאות בבורסה  יצוין כי

במהלך שישה רבעונים  ;חסימה מלאה –כמפורט להלן: חצי שנה ראשונה וק ניירות ערך להוראות ח

ניתן למכור בכל רבעון מניות בכמות שאינה עולה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה  –עוקבים 

מההון המונפק  1%של המניות בתקופה של שמונה שבועות שקדמו ליום המכירה ובכמות שאינה עולה על 

 החברה. של

וההוצאות שיש לשלם לצדדים שלישיים בקשר עם ביצוע והשלמת  בכל התשלומים התחייבה לשאת נובל .ה

העסקה נשוא הסכם המכר, בכפוף לתקרה שנקבעה בהסכמת הצדדים, וכן בהוצאות ההנפקה הקשורות 

מעמלות  50%-ולבורסה, בעמלת התחייבות מוקדמת  וב ירות ערךבאגרות ותשלומים לרשות ני

החתמים/המפיצים )ללא תלות בקיום התנאים המתלים להשלמת העסקה(, סכומים אלה הובאו בחשבון 

 בקביעת התשלום במזומן לעיל ועלות הרכישה.
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 תמר פטרוליום בע"מ

 ביניים פרופורמה תמציתייםלדוחות הכספיים ה ביאורים
 

 אירוע הפרופורמה )המשך(: - 2ביאור 

בקשר עם הממכר  נובלמנת להחליף את הערבויות שהועמדו ע"י  על הדרושות הערבויותתמציא את  החברה .ו

לדוחות הכספיים ו' 6באשר להמצאת הערבויות האמורות על ידי החברה, ראה ביאור מיליון דולר(.  3.2 -)כ

   .2018 ביוני 30תמציתיים ביניים של החברה ליום 
 

 :פרופורמהביניים ששימשו לעריכת דוחות העיקריות הנחות  - 3ביאור 

 30-החודשים שהסתיימו ב 6 תוצאות הפעולות לתקופות שלפרופורמה נערכו על מנת לשקף את ביניים דוחות ה

בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום  2017ביוני  30החודשים שהסתיימה ביום  3, לתקופה של 2017 -ו 2018 יוניב

 .2015בינואר  1יום הושלם בהממכר  שארוע הפרופורמה והעברת הפעילות המתייחסת לרכישתתחת ההנחה  ,2017

"צירופי עסקים". תמורת העברת הזכויות הנרכשות  IFRS 3טופלה בהתאם להוראות הפעילות הרכישה והעברת 

)סדרה  מהנפקת אגרות חוב שהתקבלה מיליון דולר, חושבה על בסיס העברת התמורה 690 -כ של והפעילות בסך

, לעיל (1ד')2ביאור בהתאמות הנדרשות כמצויין בו (ניכוי הוצאות הנפקה)לפני  מליון דולר 519 -ב'( בסך של כ

( לפי מחיר המניה בבורסה ושער החליפין של הדולר ליום 43.5%וקביעת השווי של המניות שהוקצו על ידי החברה )

המפורטת לאחר ביצוע התאמות המתייחסות לתקופת החסימה שלהן ו עובר למועד השלמת העסקה 13.3.2018

  ( לעיל.2ד')2בביאור 

ביצעה החברה הקצאה של עלות הרכישה לנכסים וההתחייבויות  פרופורמה הדוחות הכספייםאישור לתאריך 

ות הרכישה על (.PPAוייחוס התמורה לנכסים ולהתחייבויות הנרכשים )הנרכשים, שנעשתה לפי עבודת הערכת שווי 

מיליון דולר,  0.8לנכס מסים נדחים בסך של מליון דולר,  0.3 התחייבויות, נטו, בסךנכסים על יוחסה לעודף 

מיליון דולר יוחסה לנכסי נפט וגז  697-והיתרה בסך כ , מיליון דולר 8 -להתחייבות לסילוק נכסים בסך של כ

הכוללים  ליון דולר, נכסי נפט וגז שעדיין אינם מפיקיםימ 636 -כ -והזכויות בהם, באופן הבא: נכסי נפט וגז מפיקים 

 . ליון דולר, בהתאמהימ 4 -ליון דולר וכימ 57 -כ - ואת חזקת "דלית" SWאת תמר 

 הבאים:  העיקריים בהתאם לכך, כוללות התאמות הפרופורמה לתוצאות הפעולות את העניינים

ממכירת גז טבעי וקונדנסט, תמלוגים למדינה ועלות הפקת גז טבעי  בהכנסות - 7.5% -חלקה הנוסף של החברה  .א

 .לתקופות המדווחות ברהחשל הוקונדנסט 

שיוחס לנכסי הנפט והגז המפיקים, הופחת לצורך דוחות הפרופורמה לפי שיטת האזילה,  סכום התמורה .ב

מיליון דולר לתקופות  13.6 -ו מיליון דולר 4.9ובהתאם לכך נזקפו בדוחות אלה הוצאות הפחתה נוספות בסך של 

החודשים  3מיליון דולר לתקופה של  6.8סך של , בהתאמה, 2017 -ו 2018 ביוני 30-החודשים שהסתיימו ב 6של 

 .2017בדצמבר  31 -מיליון דולר לשנה שהסתיימה ב 27.3וסך של  2017ביוני  30 -ב השהסתיימ

 6.37% הביאה החברה בחשבון רבית שנתית בשיעור שלהמדווחות, תקופות הביניים בקביעת הוצאות המימון ל .ג

שינויים בערך וכן לעיל,  2ביאור בוכמתואר ונפקו לצורך מימון הרכישה כמתחייב בהסכם העל אגרות החוב ש

 . כסיםהזמן של ההתחייבויות לסילוק נ

  .(2017בשנת  24%-, ו2018בשנת  23%המסים המתייחסים חושבו לפי שיעורי המס הסטטוטוריים לאותן שנים ) .ד

הובאו בחשבון ממניות החברה לאחר ההקצאה,  43.5% המהוות ,לנובל במסגרת העסקהשהוקצו המניות  .ה

   בתוקף למפרע לצרכי חישוב הרווח למניה, לכל התקופות המדווחות.
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 2018 אוגוסטב 19תאריך:             לכבוד

 )להלן: "החברה"(תמר פטרוליום בע"מ   הדירקטוריון של

 11גלגלי הפלדה 

  4672211הרצליה פיתוח 

 ג.א.נ,

 החברה בקשר לתשקיף מדף של מכתב הסכמה הניתן בד בבד עם פרסום דוח עיתיהנדון: 

 )להלן: מסמך ההצעה"(

שבנדון של הדוחות  במסמך ההצעהכי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה(  הננו להודיעכם

 שלנו המפורטים להלן:

 ותלתקופ 2018 יוניב 30על מידע כספי תמציתי של החברה ליום  2018 אוגוסטב 19דוח סקירה מיום  .1

 באותו תאריך. ושה חודשים שהסתיימשלושישה ול ש

 הלתקופ של החברה פרופורמה תמציתי מידע כספי על 2018 אוגוסטב 19מיום  סקירה מיוחדדוח  .2

' לתקנות ניירות ערך )דוחות ב38לפי תקנה  ,2018 יוניב 30ביום  השהסתיימ חודשיםשישה של 

 .1970-התש"ל ,דיים(יתקופתיים ומ
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 מבוא והגבלת אחריות .1

 כללי .1.1
עוץ כלכלי בע"מ )להלן: יג'י.אס.אי י ידי על הוכנה "(הדעת חוות" ו/או "העבודה)להלן: " זו עבודה

ביצוע  לצורך"(, החברה" " ו/אותמר פטרוליום" בע"מ )להלן: תמר פטרוליוםעבור  "(ג'י.אס.אי"

"תמר"  I/12מחזקות  7.5%זכויות השתתפות בשיעור של  צירוף עסקים בגין רכישתהקצאת עלות 

)להלן:  Noble Energy Mediterranean"( מידי המאגרים" ו/או "החזקות"דלית" )להלן: " I/13-ו

 .2018 במרץ 14 ליום ,"(נובל"

, בין היתר, לצרכי דוחות כספיים רבעוניים החברהידוע לנו כי העבודה מיועדת לשמש את 

, החברה םותקופתיים, ועל כן אנו מסכימים שהעבודה תאוזכר ו/או תיכלל בכל דוח שתפרס

לרבות דוחות שיכללו במסגרת תשקיף מדף ותקנותיו,  1968-בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 .2018 ינוארב 10והכל כאמור במכתב ההתקשרות מיום ו/או דוח הצעת מדף שתפרסם החברה 

)להלן:  על מידע ו/או הסברים ו/או תחזיות ו/או מצגים , בין היתר,לצורך הכנת העבודה, התבססנו

מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה אס.אי 'י.ג. המטעמו/או ממי  מהחברהשקיבלנו  "(המידע

 .וחוסר סבירות על להצביע העלול דבר לידיעתנוא בא כמו כן, ל .דיקה עצמאית של המידעבמבצעת 

 ,ולנכונות אימות מהווה המוגשת לכם אינה העבודה ולפיכך תלוי, בלתי באופן לא נבדק המידע

 בזמן נתון במצ סבירה והוגנת בצורה לשקף אמורה כלכלית הערכה .זה מידע של וולדיוק ולשלמות

 ותחזיות שנאמדו.  יסוד להנחות התייחסות ותוך ידועים נתונים בסיס מסוים, על

להקצאת חוות דעת זאת כוללת תיאור של המתודולוגיה ועיקרי ההנחות והניתוחים אשר שימשו 

ט של כל הנהלים . עם זאת, התיאור אינו מתיימר להיות מלא ומפורעודף העלות של צירוף העסקים

 . במהלך גיבוש חוות הדעתאשר יישמנו 

עבודה זו אינה מהווה בדיקת נאותות ואינה באה במקומה. כמו כן, העבודה איננה מיועדת לקבוע 

 בה משום ייעוץ או חוות דעת משפטית.  ואין ספציפיעבור משקיע  החברהאת שווי 

 ג'י.אס.אי ייעוץ כלכליהעבודה אינה כוללת ביקורת חשבונאית לגבי ההתאמה לכללי החשבונאות. 

לגבי דיוק ושלמות  חברההאינה אחראית לאופן ההצגה החשבונאית של הדוחות הכספיים של 

 הנתונים ולהשלכות של אותה הצגה חשבונאית במידה וקיימות.

תוצאות  ,אינם שלמים, מדויקים או מהימניםס.אי ג'י.אעליהם הסתמכה  ,היה והמידע והנתונים

עבודה זו עלולות להשתנות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשוב ולעדכן את העבודה לאור נתונים 

 חדשים שלא הובאו בפנינו. למען הסר ספק, עבודה זו תקפה למועד חתימתה בלבד. 

תחזיות  ,ויות, קצב ההפקהבדבר הנחות הנוגעות לכמ זו בעבודה המפורט המידע כי יודגש

 עתיד פני צופה מידע מהווה ,של גז טבעי וקונדנסט , השקעות ועלויות ההפקההמחירים

, חלקו או כולו, יתממש כי וודאות כל אין אשר, 1968- ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעותו
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 עקב וזאת מהותית שונה באופן להתממש עשוי האמור המידע. אחר אופן בכל או האמור באופן

שינוי באומדני כמויות ועלויות, התגברות התחרות, רגולציה, תקלות  לרבות שונים גורמים

 .ועודתפעוליות 

, למעט העובדה שאנו מקבלים שכר חברהבתלות ו/או עניין אישי אנו מאשרים בזה כי אין לנו 

 בתוצאות העבודה.טרחה עבור עבודה זו. כמו כן, הרינו לאשר כי שכר טרחתנו אינו מותנה 

'י.אס.אי וכל חברה הנשלטת על ידה במישרין ו/או בעקיפין וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד ג

במי מהן, אינם אחראיים לכל נזק, אובדן הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף 

  שייגרמו למי שמסתמך על האמור בעבודה זו כולה או חלקה.

 כלשהו סכום, אחרת או חוק לפי, בנזיקיןזכאית לקבל מאתנו, בין על פי חוזה או  לא תהיה החברה

 עונשי כפיצוי או, עקיף או מקרי, תוצאתי נזק כל בגין או, מוניטין או נתונים, רווחים אובדן בגין

 באופן הקשורות או זו עבודה במסגרת שניתנו משירותים הנובעות תביעות עם בקשר, מיוחד או

 כאמור נזק או אובדן של הסבירות אם בין, זו עבודה במסגרת ידנו על שסופקו השירותים עם אחר

 .בזדוןאו /ו ברשלנות פעלנו לאש לכך בכפוף, לא או נצפתה

 לצד כלשהו סכום לשלם חלוט דין בפסק שנחויב ככל, לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי, בנוסף

, אחר מחייב בהליך או משפטי בהליך, זו בעבודה המפורטים השירותים ביצוע עם בקשר שלישי

 הטרחה שכר סכום על העולה, ידינו על שישולם סכום כל בגין לשפותינו החברה מתחייבת

 ממועד ימים 14 -מ יאוחר לא מקרה ובכל בכתב הראשונה דרישתנו עם מיד 3 פי מוכפל המשולם

 פעלנו כי ייקבע אם תחול לא לשיפוי האמורה ההתחייבות .רשום בדואר דרישה מכתב קבלת

בהתאם לאמור במכתב ההתקשרות ו בכפוף והינהביצוע העבודה בזדון או ברשלנות,  עם בקשר

 .2018ינואר ב 10 יוםמ

 קורות מידעמ .1.2
 מקורות המידע העיקריים ששימשו בהכנת חוות הדעת מפורטים להלן:

  .החברהמיידים של ודיווחים תקופתיים דוחות  •

מידע גלוי המתפרסם באתרי אינטרנט, כתבות חברות בורסאיות ודיווחים מיידים של  •

 .בעיתונות או מקורות פומביים אחרים

 .אבן זינגר גיזה של נתונים ובסיסימקורות פנימיים  •

 .בחברהפגישות ו/או שיחות טלפון עם בעלי תפקידים  •

 פרטי החברה המעריכה .1.3
פירמת  הינה, אשר בע"מ זינגר אבןגיזה של חברת עוץ כלכלי בע"מ הינה חברה בת י'י.אס.אי יג

, הגדולות החברות בליווי עשיר ניסיון לפירמהייעוץ פיננסי ובנקאות להשקעות מובילה בישראל. 

 שנות שלושים במהלך צברה אותו, הישראלי במשק החשובות והעסקאות הבולטות ההפרטות

 ובלתי עצמאיות עסקיות חטיבות באמצעות, תחומים הבשלוש פועלת. גיזה זינגר אבן פעילותה

 ; מחקר אנליטי וממשל תאגידי. להשקעות בנקאות; כלכלי ייעוץ: תלויות
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העבודה בוצעה על ידי צוות בראשות רו"ח איתן כהן, שותף ומנהל המחלקה הכלכלית בגיזה זינגר 

אבן, בעל ניסיון של למעלה מעשר שנים בתחומי הייעוץ הכלכלי והעסקי, הערכות שווי חברות 

ירים פיננסים. בעבר שימש כמנהל מחלקה כלכלית בחברה יזמית בתחום התשתיות וכמנהל ומכש

)סומך חייקין(. איתן הינו רואה חשבון, בעל תואר ראשון בכלכלה  KPMGלכלית של במחלקה הכ

 ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני במתמטיקה פיננסית מאוניברסיטת בר אילן.

 

 

 
 

  

 בברכה , 

 

 ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי

 2018 אוגוסטב 19  
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 תמצית מנהלים .2

 רקע .2.1
הינה חברה ציבורית הרשומה ( "החברה"ו/או  "פטרוליום תמר")להלן: בע"מ  תמר פטרוליום

של גז טבעי ממאגר  הפקה ובשיווקב. החברה עוסקת בע"מ למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

, םשוני( ללקוחות בהתאמה, "תמר חזקת"" ותמר פרויקט"חזקת תמר )להלן:  I/12תמר שבשטח 

"(, יצרני חשמל פרטיים, לקוחות החשמל חברתחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: " ביניהם,

החברה עוסקת במכירה של קונדנסט , כן כמו וחברות שיווק של גז טבעי. בארץ ובירדן תעשייתיים

 ידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר. לפז זיקוק אשדוד בע"מ, ובק ,המופק מפרויקט תמר

"מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה -שהתקבלו כחלק מממשלה החלטות כפועל מ

הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי 

שותפות מוגבלת )להלן:  – קידוחיםנאלצות דלק "(, הגז מתווה" או "המתווהנוספים" )להלן: "

" החזקות: "ביחד דלית )להלן I/13ובחזקת  תמרבחזקת ונובל לממש אחזקות  "(דלק קידוחים"

 בחזקות:של זכויות בפרויקט תמר ושתי רכישות ביצעה תמר פטרוליום . "(ודלית תמר חזקותאו "

 9.25%רכשה תמר פטרוליום מדלק קידוחים  2017ביולי  1בתוקף מיום  2017ביולי  20ביום  ▪

, , התחייבויות ואשורים נלווים לכךזכויותוחלק יחסי ב( מחזקות תמר ודלית 100%)מתוך 

מיליוני דולר מומנו באמצעות  650מיליוני דולר )מתוכם  845-תשלום במזומן של כבתמורה ל

ה באמצעות הנפקת מניות מיליוני דולר מומנ 195, והיתרה בסך )סדרה א'( הנפקת אגרות חוב

 . מניות רגילות של החברה לדלק קידוחים 19,900,000הקצאת ללציבור( ו

נובל זכויות השתתפות בשיעור מהחברה רכשה  2018בינואר  1בתוקף מיום  2018במרץ  14ביום  ▪

וחלק יחסי בזכויות, התחייבויות ואשורים נלווים ת תמר ודלית ו( בחזק100%)מתוך  7.5%של 

לאחר אשר במזומן, נחלקה לתמורה . תמורת הרכישה "(צירוף העסקים)להלן: " לכך

( (סדרה ב')מיליוני דולר )אשר מומנו באמצעות הנפקת אג"ח  475.2 -התאמות, הסתכמה לכ

מניות רגילות של  38,495,576הקצאה פרטית של תמורה במניות אשר נעשתה באמצעות לו

  .לאחר ההקצאה ות המונפק של החברהמהון המני 43.5%המהוות  ,החברה לנובל

 פרויקט תמר .2.2

וגז , הינו נכס נפט SW (South West)תמר, המורכב משדות הגז הטבעי תמר ותמר  והגז נכס הנפט

ק"מ מערבית לחופי חיפה. שדות  90-כ קמ"ר(,  250 -הממוקם בחזקת תמר )שטח החזקה כימי 

בהתאמה. המאגר הינו מאגר איכותי  ,2013-ו 2009התגלו לראשונה בשנים  SWהגז תמר ותמר 

מתאן, רמת נקבוביות וחדירות גבוהה  99%-בקנה מידה עולמי, המכיל גז יבש המורכב מ

החלה הזרמת הגז הטבעי לצרכנים  2013במרץ  30וקישוריות גבוהה בין חלקי המאגר. בתאריך 

 בשנה(. BCM 11.5 -)כ בהפקה מקסימאלית ליום BCF 1.1 -כ כאשר כושר הייצור עומד כיום על
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 2018בפברואר  14שפרסמה החברה לבורסה ביום להלן כמויות הגז והקונדנסט במאגר תמר כפי 

  :2017בדצמבר  31 ליוםנכון  (מהמאגר 100% -)בהתייחס ל

 

 צירוף העסקיםהקצאת עלות סך התמורה ו .2.3

 הקצאת עלות צירוף העסקים:תוצאות סך התמורה ולהלן סיכום 

  
 :לטבלה ביאורים

 .לדולר(₪  3.444 -למניה ו₪  20.30) 2018במרץ  13ליום על בסיס מחיר סגירה ושער הדולר  .1

. הכמויותבוצע על בסיס יחס  SWפיצול שווי נכס הגז בין החלק המפיק של תמר ותמר  .2

 .6.3.3 סעיף ראה להרחבה

 .חזקת דליתב כההעלויות הספציפיות שהושקעו עד  על בסיס .3

קטגוריית עתודות

קונדנסט 

 Million

Barrels

גז טבעי

BCF

קונדנסט 

 Million

Barrels

גז טבעי

BCF

קונדנסט 

 Million

Barrels

גז טבעי

BCF

סה"כ )מאגרי תמר ותמר 

)SW
SW מאגר תמר מאגר תמר

10.2 7,836.6 1.0 796.4 9.2 7,040.2
1P עתודות מוכחות

)Proved Reserves(

4.2 3,221.5 0.3 203.5 3.9 3,018.0
עתודות צפויות

)Probable Reserves(

11,909.9

2P סה"כ עתודות מסוג

)Proved + probable Reserves(

2.7 2,069.2 0.3 217.6 2.4 1,851.7
עתודות אפשריות

)Possible Reserves(

14.4 11,058.1 1.3 999.9 13.1 10,058.2

17.1 13,127.3 1.6 1,217.5 15.5
3P סה"כ עתודות מסוג

 Proved + Probable + Possible(

)Reserves

ביאורבמיליוני דולר ארה"ב

תמורה בגין צירוף עסקים

תמורה במזומן בניכוי עלויות עסקה והתאמות בהתאם להסכם 

         475.2הרכישה

תמורה במניות

[1]         226.9שווי הנפקת המניות לנובל בשיעור 43.5%
          (11.7)הפחתה בגין חסימת מניות

         215.2סה"כ תמורה במניות

        690.4סה"כ עלות צירוף עסקים

הקצאת עלות צירוף עסקים

חייבים ונכסים אחרים לז"א בניכוי זכאים ויתרות זכות, 

             0.3המיוחסים לזכויות בשיעור 7.5%

            (8.0)התחייבות לסילוק נכסים בקשר עם זכויות בשיעור 7.5%

             0.8מיסים נדחים

נכסי נפט וגז:

         635.7החלק המפיק של תמר

SW 57.4תמר           

[3]             4.2דלית

         697.3סה"כ נכסי נפט וגז

[4]             -מוניטין

[2]
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מסקנת עבודתנו הינה כי  ,בעסקה הגלומים הנפט נכסי שווי וניתוח העסקה מאפייני לאור .4

העסקים אינה כוללת תשלום בגין מוניטין או רווח מעסקה הזדמנותית )מוניטין  ףעלות צירו

 .6.3.2שלילי(. להרחבה ראה סעיף 
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 הפעילותאור ית .3

 החברה תיאור .3.1
ציבורית הרשומה למסחר הינה חברה ו 2015בנובמבר  4התאגדה ביום בע"מ  תמר פטרוליום

במכירה של גז טבעי . החברה עוסקת "(הבורסה)להלן: " בע"מ בבורסה לניירות ערך בתל אביב

במשק הישראלי, "( ללקוחות פרויקט תמרהמופק ממאגר תמר שבשטח חזקת תמר )להלן: "

"(, יצרני חשמל פרטיים, לקוחות חברת החשמלחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: " ביניהם,

החברה עוסקת במכירה של קונדנסט המופק , כן כמו עשייתיים וחברות שיווק של גז טבעי.ת

 לפז זיקוק אשדוד בע"מ, ובקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר.  ,מפרויקט תמר

 המופקת הטבעי הגז כמות להגדלת"מתווה -מה כחלקבממשלה  שהתקבלו החלטותמ יוצא כפועל

 גז ושדות"תנין" ו"לוויתן", "כריש"  הטבעי הגז שדות של מהיר ופיתוח"תמר"  הטבעי הגז משדה

)בתוקף החברה  התקשרה 2017ביולי  20 יוםב"(, הגז מתווה" או" המתווה" )להלן: "נוספים טבעי

 9.25%זכויות השתתפות בשיעור של  לרכישה שלדלק קידוחים  עםבהסכם ( 2017ביולי  1מיום 

על לצדדים -בחזקות תמר ודלית בכפוף להתחייבויות הקיימות לתשלום תמלוגי (100%)מתוך 

פי הסכם -מזכויות והתחייבויות על (9.25%)קשורים ולצדדים שלישיים, וכן את החלק היחסי 

התפעול המשותף, הסכמי מכירת הגז מחזקת תמר, הסכם השימוש במתקני ים תטיס, מניות 

בתמורה  ,פעלה של פלטפורמת תמר ואישורי הייצוא מתמראינטש בע"מ, אישור הה 10חברת תמר 

, (')סדרה א מיליוני דולר מומנו באמצעות הנפקת אגרות חוב 650מיליוני דולר )מתוכם  845-ל

מניות  19,900,000מיליוני דולר מומנה באמצעות הנפקת מניות לציבור( והקצאת  195והיתרה בסך 

 .רגילות של החברה לדלק קידוחים

דיווחה החברה לבורסה כי התקיימו התנאים המתלים המפורטים בהסכם  2018במרץ  14ביום 

במסגרתו רכשה החברה מידיה של נובל זכויות  2018בינואר  29המכר בין החברה לבין נובל מיום 

( בזכויות, 7.5%וחלק יחסי )ת תמר ודלית ו( בחזק100%)מתוך  7.5%השתתפות בשיעור של 

 475.2 -. תמורת הרכישה במזומן, לאחר התאמות, הסתכמה לכוים לכךהתחייבויות ואשורים נלו

( ובתמורה במניות אשר נעשתה (סדרה ב')מיליוני דולר )אשר מומנו באמצעות הנפקת אג"ח 

מהון  43.5%המהוות  ,מניות רגילות של החברה לנובל 38,495,576הקצאה פרטית של באמצעות 

  .לאחר ההקצאה המניות המונפק של החברה

 פרויקט תמר .3.2

וגז , הינו נכס נפט SW (South West)תמר, המורכב משדות הגז הטבעי תמר ותמר  והגז נכס הנפט

ק"מ מערבית לחופי חיפה.  90-כ קמ"ר(, 250 -בשטח חזקת תמר )שטח החזקה כ ימי הממוקם

בהתאמה. המאגר הינו מאגר  2013-ו 2009התגלו לראשונה בשנים  SWשדות הגז תמר ותמר 

מתאן, רמת נקבוביות וחדירות גבוהה  99%-איכותי בקנה מידה עולמי, המכיל גז יבש המורכב מ

החלה הזרמת הגז הטבעי לצרכנים  2013במרץ  30וקישוריות גבוהה בין חלקי המאגר. בתאריך 

 בשנה(. BCM 11.5 -ליום )כ BCF 1.1כאשר כושר הייצור עומד כיום על 
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 2018בפברואר  14להלן כמויות הגז והקונדנסט במאגר תמר כפי שפרסמה החברה לבורסה ביום 

 :(2017בדצמבר  31, נכון ליום מהמאגר 100% -)בהתייחס ל

 

 להלן פירוט מבנה ההחזקה בחזקת תמר:

 

  

קטגוריית עתודות

קונדנסט 

 Million

Barrels

גז טבעי

BCF

קונדנסט 

 Million

Barrels

גז טבעי

BCF

קונדנסט 

 Million

Barrels

גז טבעי

BCF

סה"כ )מאגרי תמר ותמר 

)SW
SW מאגר תמר מאגר תמר

10.2 7,836.6 1.0 796.4 9.2 7,040.2
1P עתודות מוכחות

)Proved Reserves(

4.2 3,221.5 0.3 203.5 3.9 3,018.0
עתודות צפויות

)Probable Reserves(

11,909.9

2P סה"כ עתודות מסוג

)Proved + probable Reserves(

2.7 2,069.2 0.3 217.6 2.4 1,851.7
עתודות אפשריות

)Possible Reserves(

14.4 11,058.1 1.3 999.9 13.1 10,058.2

17.1 13,127.3 1.6 1,217.5 15.5
3P סה"כ עתודות מסוג

 Proved + Probable + Possible(

)Reserves

אחוז החזקה שם השותף

טרם העסקה

אחוז החזקה לאחר 

השלמת העסקה

Noble Energy Mediterranean Ltd.32.50%25.00%

28.75%28.75%ישראמקו נגב 2 - שותפות מוגבלת

22.00%22.00%דלק קידוחים - שותפות מוגבלת

9.25%16.75%תמר פטרוליום

4.00%4.00%דור חיפושי גז - שותפות מוגבלת

3.50%3.50%אוורסט תשתיות - שותפות מוגבלת
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 הפעילות ענף אורית .3.3
 כללי .3.3.1
לשווקי  וקונדנסט טבעי גז, נפט שלוהולכה  הפקה ,פיתוח, חיפושים הינו החברה של הפעילות תחום

הפקה של משאבי טבע בישראל הפיתוח והחיפוש, הפעילות  .היעד בקשר עם חזקות תמר ודלית

אשר מסדיר את  ,"(הנפט חוק)להלן: " 1952התשי"ב  ,אישורים בהתאם לחוק הנפטמתן כפופה ל

ניתנים לתאי שטח מוגדרים וכפופים לאישור ה אישוריםהסוגי  הרגולציה בתחום ומגדיר את

 , כמפורט להלן:תוכנית עבודה לביצוע פעולות חיפוש והפקה

 מנת על בדיקות עריכתלבעלות ההיתר מרווח זמן מספק לצורך  אפשרל נועדמוקדם"  היתר" ▪

 18 עד של לתקופה ניתן והוא( ניסיון קידוחי)למעט  נפטגז טבעי ו לגילוי הסיכויים את לאמוד

 .חודשים

 קידוחי ולבצע הרישיון בשטח ונפט טבעילמחזיקת הרישיון זכות לחפש גז  מקנה" רישיון" ▪

 .שנים 7 עד של לתקופה ניתן הרישיון. ופיתוח חיפוש

שנה  30לתקופה של  ונפט טבעי גז ולהפיק לחפש הזכות את החזקה למקבלת" מקנה חזקה" ▪

 שנים נוספות. 20עם אפשרות להארכה ל 

מסדיר בעיקר את נושא ההולכה, החלוקה והשיווק  2000התש"ס  ,הטבעי הגז משק חוק, בנוסף

 .של גז טבעי בתחומי מדינת ישראל

 חיפוש ופיתוח של מאגרי גז טבעי .3.3.2
 בשנים            Bומרי  הגז הטבעי נועה מאגרי תגליות עם להתפתח החל בישראל הטבעיהגז  ענף

, לעבור לשימוש נרחב יותר החשמל חברת ובראשן במשקלחברות  אפשרו אלו ותתגלי .1999-2000

 הענף התפתחות. ומזוט פחם, סולר כדוגמת יותר ויקריםבדלקים מזהמים  שימושה חלףבגז טבעי 

 משפיעות. תגליות אלו , בהתאמה2010-ו 2009 בשנים ולוויתן תמר המאגרים לוייג עם הואצה

 במשקבגז טבעי  השימושים והרחבתועל פיתוח  ראליש של האנרגטית עצמאותהעל  מהותי באופן

 .הישראלי

 השקעותו רב ודאות בחוסר מאופייןה, מורכבו ארוך תהליך הינו טבעי גז מאגרי ופיתוח חיפוש

 מאגרי ופיתוח חיפוש בין מהותיים הבדלים קיימים. התהליך שלבי כל לאורך משמעותיות הוניות

 תשומות המחייבים, בים ופיתוח חיפושים לעומת, יחסית כפשוטים הנחשבים, ביבשה טבעי גז

  .יותר ומסוכנים מורכבים בתנאים, ייחודיות וטכנולוגיות יותר רבות כספיות

 השלבים את היתר בין לכלול עשוי, כלשהו בשטח טבעי גז של טיפוסי והפקה פיתוח, חיפוש תהליך

 בעלי אזורים לבחירת קיימים פיזיים-וגיאו גיאולוגיים נתונים של ראשוני ניתוח: הבאים

 ובדיקות)אקספלורציה(  ניסיון קידוח ביצוע; סמייםיס סקרים ביצוע; אקספלורציה פוטנציאל

ת תוצאו של סופי ניתוח(; התהליך והפסקת יבש קידוח לגילוי אפשרות ישנה זה)בשלב  נוספות

 ראשונית והערכה כלכליים נתונים של ניתוח ביצוע, הטבעי גז של ממצא של ובמקרה, הקידוח

 סופי ניתוח; לפרויקט כלכלית תוכנית והכנת פיתוח תוכנית גיבוש; הפיתוח ועלות מתכונת של
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 תוצאות כי ייתכן זה בשלב)גם  מסחרי הינו)התגלית(  הממצא האם החלטה וקבלת הנתונים של

, המאגר של הפיתוח עבודות ביצוע (;ייפסק המאגר ופיתוח מסחרי איננו הממצא כי יעידו הסקרים

 .שוטפת ואחזקה ; תפעולועוד טיפול מתקני בניית ,צנרת הנחת, הפקה קידוחי ביצוע זה ובכלל

 ביעילות וחותיפ , ולצורךבעולם אחרים גז למשקי יחסית צעירהינו  בישראל הטבעי הגז קוש

, משאבים המקומיים לשחקנים אשר יספקולאומיות -רב חברות עם פעולה שיתוףנדרש  ,מיטבית

 ומטבע העולם ברחבי ולפעול להשקיע יכולותלאומיות -רב שחברות נדגיש זה בהקשר. וניסיון ידע

 ואת הפוטנציאלית הרווחיות את, שלהןתועלת -העלות חישובי במסגרת ,משקללות הן הדברים

 מהמצב הנגזרים והסיכונים העלויות, המגבלות לעומת בעולם שונים במיקומים בפועל הרווחיות

 .אזור בכל הרגולטורית ומהסביבה הגיאופוליטי

 תועלות .3.3.3
 :ביניהןתועלות רבות למשק הישראלי,  ןישנ טבעי בגז לשימוש

 ביחס הטבעי הגז של הנמוך מחירו - חשמל ובייצור בתעשייה האנרגיה בעלויות חיסכון ▪

 הייצור בעלויות משמעותי לחיסכון מוביל, וסולרמזוט כדוגמת  כיום הנפוצים חלופיים לדלקים

 תחנות רוב. מהווה מרכיב עיקרי ביצורם החשמלש סופיים מוצרים במחירי לירידה גם כך ועקב

 ומתאפיינות טבעי גז טורבינות באמצעות פועלות ,בארץ האחרונות בשנים אשר הוקמו ,הכוח

ויתרונות תפעוליים  2קרקע בשטחי חיסכון, יותר קצר הקמה מן, ז1נמוכות הקמה בעלויות

, אחרים מדלקים יותר יעיל אנרגטי מקוררבים. נוסף למחיר הנמוך יחסית, הגז הטבעי הוא 

 היא גם המתבטאת גבוהה אנרגטית נצילות לרמת להגיע ולמפעלים כוח לתחנות מאפשר והוא

 הישראלי הכולל במשק החיסכון, 4רשות הגז הערכות פי על. 3בעלויות בחיסכון דבר של בסופו

 עיקר החיסכון ."חש מיליארד 48.4 -נאמד בכ 52016-2004בשנים  טבעי בגז לשימוש ממעבר

מיליארד ש"ח. יתרת  36.3-בכ 2004-2016בסקטור החשמל ומסתכם בשנים  הינו למשק

 הישראלית. לתעשייההחיסכון הכולל ממעבר לשימוש בגז טבעי מיוחס 

. מים ואדיחמצני -דו פחמן הם טבעי גז מבעירת הנפלטים העיקריים החומרים - נקיה אנרגיה ▪

, יותר גבוה וגופרית חנקן ומרכיבי פחמן יחס עם, יותר מורכבים דלקים הם ונפט שפחם מאחר

 של אפר חלקיקי כולל, יותר גבוהותזיהום  ברמות מזהמים משתחררים בעירתם שבמהלך הרי

                                                 

 

 

 

 
 מתחנה המונעת באנרגיית רוח. 15%-כמחצית מעלות תחנת כוח פחמית, כשליש מעלות תחנת כוח גרעינית וכ 1
 קרקעי ובניגוד לדלקים אחרים, אינו מצריך שטחי אחסון.-הגז הטבעי מובל באמצעות צינור תת 2
מהאנרגיה הראשונית המופנית לייצור חשמל. תחנת כוח  40% -המופעלות בפחם או במזוט מנצלות רק כתחנות כוח  3

מהאנרגיה. תחנות קוגנרציה  55%בעלת מחזור משולב המשלבת טורבינת גז וטורבינת קיטור יעילה יותר ומנצלת 
 .80% -המנצלות את האנרגיה התרמית המופקת בתהליך הייצור מגיעות לרמת נצילות של כ

 הטבעי זהג במשק ההתפתחויות סקירת - הטבעי הגז רשות והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות שרדקור: ממ 4
 .2015 שנת במהלך

5 http://archive.energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/Publication/NGPublication2016.pdf 
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 הגז בעירת. האוויר לזיהום ומוסיפים רהיבאטמוספ נמצאים אך נשרפים שאינם חומרים

גורם ו אוויר זיהוםדבר המצמצם את  מזהמים של מועטה כמות משחררת זאת לעומת הטבעי

  .יותר ובריאה נקייה סביבה על שמירהל

הגיאופוליטיים של ישראל הופכים אותה לאי אנרגטי שאיננו  מאפייניה - אנרגטיתתלות -אי ▪

יכול לייבא דלקים ממדינות שכנות, ואילצו אותה להסתמך במשך שנים על ייבוא דלקים יקר 

עם תחילת אספקת  2012 – 2008מאירופה. בידודה האנרגטי של ישראל נחלש מעט בין השנים 

את החשיבות של פיתוח  המחישהת הגז הטבעי ממצרים, אולם קטיעת האספקה הפתאומי

 בטחון הישראלית לתעשייהמקורות אנרגיה מקומיים. פיתוח משק הגז הטבעי הישראלי יספק 

 .הבינלאומיים האנרגיה במחירי תלותה את ויפחית, הארוך לטווח אנרגטי

 צפויההגז הטבעי הישראלית  תעשיית - מיסוי באמצעות ממשלתי הכנסה כמקור הטבעי הגז ▪

 החברות ממיסוי ממשלתיות הכנסות באמצעות ישיר באופן גם המקומית הכלכלה עם להיטיב

 ייחודיות מיסוי מערכות ישנן הישראלי במשק, מזאת יתרה. הסופי לצרכן ממכירות"מ ומהמע

 למס הוא גם כפוף הטבעי הגז ,האחרים הדלק מוצרי לכל בדומהו הטבעי הגז תחוםהחלות על 

 מסך 12.5% -כ של בשיעור תמלוגים לגבות רשאית המדינה, הנפט חוק לפי, בנוסף. הבלו

 זכאית המדינה ששינסקי ועדת מסקנות בעקבות, ועוד זאת. הבאר בפי הטבעי הגז מכירות

 )תלוי בין היתר בשיעור מס החברות( 50%-20% -של כ בשיעור נפט וגזלתקבולי היטל רווחי 

 ת הפעלה ועלויות פיתוח.בניכוי תמלוגים, עלויו הכנסות בעלי זכויות הנפטמ

 לקוחות .3.3.4
 ומאפייני פעילותן באופי מזו זו הנבדלות צרכנים שכבות ממספר מורכב בישראל הטבעי הגז משק

  :הטבעי הגז צריכת

 בין, ביותר חשוב עוגן לקוח שותפי פרויקט תמר עבור מהווה החשמל חברת -החשמל  חברת ▪

 ללא, למעשה. המאגרים ופיתוח טבעי גז של להפקה תשתית להקמת מימון השגת לצורך, היתר

 המימון את להבטיח היה ניתן לאייתכן ו, החשמל לחברת הטבעי הגז מכירת עסקת של קיומה

 רשות ידי על המפוקחת ממשלתית חברה הינה החשמל חברת. תמר פרויקט של לפיתוחו הנדרש

 . טבעי גז עלויות ,ובפרט, חשמל לייצור התשומות לעלויות בהקשר ,היתר בין ,החשמל

במשק  הטבעי הגז צריכת מכלל %836 -כ היוותה חשמל לייצור הטבעי הגז צריכת 6201 בשנת

 מצריכת 61% -ל קרוב היווההחשמל  חברתחלקה של  .2015 -מכלל הצריכה ב 80% -לעומת כ

. יתרת הביקוש 2014בשנת  75%-וכ 2015-ב 66%-לעומת כ 2015בשנת  חשמל לייצור הטבעי הגז

של הגדלת חלקם של יצרני החשמל הפרטיים הינה של יצרני החשמל הפרטיים ומגמה זו 

 צפויה להימשך בשנים הקרובות.בצריכת הגז הטבעי ליצור חשמל 

                                                 

 

 

 

 
6 http://archive.energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/Publication/NGPublication2016.pdf 
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 השנייה הינה"( "פיםיח"להלן: ) הפרטיים החשמל יצרני שכבת - פרטיים חשמל יצרני ▪

יצרני החשמל  2016בשנת . החשמל חברת אחרי, טבעי גז צריכת היקף בהיבטי בחשיבותה

צריכת הגז מ 32%-המהווים כ BCM 3.17 -צרכו כ)לרבות יצרני חשמל בקוגנרציה( הפרטיים 

  זו.הטבעי בשנת 

 הם בה הייצור לטכנולוגיית בהתאם, סוגים למספר מתחלקים הפרטיים החשמל יצרני

 באנרגיות פים"יח, שאובה אגירה, קוגנרציה מתקני, קונבנציונאלי"פ יח: משתמשים

. עצמי ייצור רישיון קיבלו ובגינן כוח תחנות לעצמם הקימו אשר גדולים ומפעלים, מתחדשות

לחוק משק הגז הטבעי מגדיר כי גז טבעי הנמכר ליצרן חשמל פרטי הינו מוצר בר  93סעיף 

 . 1996 –התשנ"ו  ,פיקוח במסגרת חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים

 החיוניים, משמעותיים צרכנים ממספר מורכבת זו צרכנים שכבת - גדולים תעשייה צרכני ▪

 הסכמים על חתמו במשק הגדולים התעשייה מפעלי מרבית. הישראלי הגז משק של לפיתוחו

 של החשמל צרכי לאספקת, המפעל בחצר פרטיות כוח תחנות הקמת במסגרת טבעי גז לרכישת

 לצרכנים המיוצר החשמל ומכירת, הכוח תחנת של הייצור מיכולת חלק רק המהווה, המפעל

 מרבית חתמו עליהם הטבעי הגז רכישת הסכמי גם, לכך בהתאם. החשמל לחברת או חיצוניים

 .פרטיות כוח תחנות עם הסכמים של מאפיינים בעלי הינם כה עד הגדולים התעשייה מפעלי

 .BCM 621.8 -בכ מההסתכ 6201 בשנת התעשייה בסקטור הטבעי הגז צריכת כסה"

צרכני רשתות החלוקה הכולל בעיקר מפעלים ועסקים  מגזר - וקטנים בינוניים צרכנים ▪

הינו מגזר חדש יחסית במשק הגז הטבעי שהחל  ,בינוניים וקטנים כגון מכבסות ומאפיות

 מאופיינים אלה םצרכני. אחרונותבשנים הלחתום על הסכמי רכישה וביצוע הסבת תשתיות רק 

 חלקם כאשר, היממה שעות פני על רציף ולא יחסית קטן כמותי בהיקף, נמוך בלחץ גז בצריכת

 דחוס טבעי גז צורכים כך ובשל, החלוקה או, היבשתית ההולכה למערכות מחוברים לא עדיין

(Condensed Natural Gas – CNG )-  פתרון זמני ולא מיטבי, שכן עלות הצריכה יכולה להגיע

 מעלות הגז טבעי המונזל.  2לפי 

  

                                                 

 

 

 

 
 .חשמל ייצור לצורך תעשייה במפעלי הגז צריכת כולל 7
 .חשמל ייצור לצורך תעשייה במפעלי הגז צריכת כולללא  8
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 ביקושים תחזית .3.3.5
 הגז רשות)מקור:  2004-2017 בשנים בישראל הטבעי הגז צריכת את המתאר תרשים להלן

 :(9הטבעי

 

  :טבעי לגזצפויים להניע את הצמיחה בביקוש  אשר המרכזיים הגורמים להלן

שימוש בתזקיקי מהאחרונות ניכרת מגמת הסבה  בשנים - החשמל במשק הביקושים הגדלת ▪

החליט שר  2015)בדצמבר  גז טבעיב לשימושנפט ופחם בתחנות הכוח של חברת החשמל 

 2016בשימוש בפחם לייצור חשמל בשנת  15%האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, על הפחתה של 

 20%ובסך הכל הפחתה של  5%לה הפחתה נוספת של ח 2017החל משנת . (2015ביחס לשנת 

 . 2015ביחס לשימוש שנעשה בשנת 

 יצרני החלו 2013 בשנת - תעשיה ומפעלייצרני חשמל פרטיים  ידי על טבעי בגז לשימוש מעבר ▪

 ובשנים, הבסקטור התעשיי בביקושים עליה חלה. כמו כן, טבעי בגז להשתמש פרטיים חשמל

. כמו כן, טבעי לגז בתעשייה נפט בתזקיקי שימוש של משמעותית הסבה קיימת האחרונות

נתוני משרד על פי קיימת מגמה של חיבור מפעלי תעשיה נוספים אל רשת חלוקת הגז הטבעי. 

 8-לרשת החלוקה וחוברו  53צרכנים חוברו לרשת ההולכה,  36 ,2018האנרגיה מחודש מרץ 

 .CNG הינם צרכני

                                                 

 

 

 

 
 2017בדצמבר  31בדוחותיה הכספיים ליום הינה בהתאם להערכת דלק קידוחים, כפי שפורסם  2017צריכת הגז הטבעי לשנת  9
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פחמיות של חברת  האנרגיה על החלטתו להשבית ארבע יחידות ייצורהודיע שר  2016אוגוסט ב

התקבלו בחברת  2016ספטמבר ב החשמל עם חיבורם של שלושה מאגרי גז לחוף. בהמשך לכך,

ביחס לאתרי תחנות הכוח , 2008 –התשס"ח  החשמל היתרי פליטה לפי חוק אוויר נקי,

התקנת אמצעי הפחתת פליטות, וכן נקבע, בין היתר, חובת המשך  הפחמיות שלה, במסגרתם

יאוחר  בתחנת הכוח הפחמית באתר "אורות רבין", זאת לא 1-4פעילותן של יחידות  הפסקת

הודעה על  התפרסמה באתר משרד האנרגיה 2017במאי,  28ביום . 2022בינואר,  1ם מיו

י הכוח שתופעלנה בגז טבע החלטתו של שר האנרגיה לפיה המגזר הפרטי יקים את תחנות

בכדי להבטיח עמידה  ,בין היתר ,וזאת הפחמיות ב"אורות רבין" 1-4במקומן של יחידות 

 השימוש בפחם ביחידות אלה. בלוחות הזמנים שקבע להפסקת

מזערית של יחידות  על עקרונות מדיניות בנושא הפעלה החליט שר האנרגיה 2017בנובמבר 

חשמל בגז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם,  ייצור פחמיות, לפיהם תינתן בכל זמן עדיפות לייצור

 .בעומס מינימאלי המאפשר גמישות ואמינות אספקה למשק תוך הפעלת היחידות הפחמיות

להפחית את השימוש בפחם הודיע שר האנרגיה כי החליט להורות לחברת החשמל  2018בינואר 

ומשרד הגנת  לפי הודעת משרד האנרגיה .2015ביחס לשנת  30%לייצור חשמל בשיעור של 

הסביבה, החלטה זו תוביל להפחתה ניכרת בזיהום אוויר מתחנות הכוח הפחמיות וצפויה 

פי האמור בהודעת המשרדים, צעדים אלו, אשר -להגדיל את הביקושים לגז טבעי במשק. על

יביאו לכך  2008 -אושרו על ידי שר האנרגיה, וכן תחנות כוח לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח

מייצור החשמל במשק יתבסס על גז טבעי ואנרגיות  70%-למעלה מ 2018שבסוף שנת 

 מתחדשות.

אישרה ועדת הכספים של הכנסת ולאחריה מליאת הכנסת את הצווים, בהם נקבע,  2018מרץ ב

וזאת נוכח מדיניות , 125%-בכיעלה מס הבלו על פחם  2019במרץ,  15 בין היתר, כי החל מיום

 .ות של דלקים ולעודד הרחבת שימושים בגז טבעיהממשלה לגלם עלויות חיצוני

, הפחתת עלויות ייצור החשמל הואיל היתר בין, ובהם מרכזייםמספר יתרונות  לאמור לעיל

העיקריים בהם עושה חברת יותר ביחס למקורות האנרגיה  יעילוהגז הטבעי הינו מקור אנרגיה 

(. כמו כן, הגז הטבעי הינו מקור אנרגיה נקי יותר ביחס ומזוט סולרהחשמל שימוש כיום )פחם, 

 על טבעי לגז הביקושים הגדלת המשך את מגביר אשר דברלמקורות האנרגיה המצוינים לעיל, 

  .יותר מזהמים אנרגיה מקורות חשבון

 ביחסיםהאחרונה ניכרת מגמת שיפור  בעת - שכנות מדינות עם דיפלומטיים ביחסים שיפור ▪

 ישראל מדינת בעבור אסטרטגיים הינם עימן העסקיים הקשרים אשר שכנות מדינות מספר עם

 לספטמבר 26 ביום שנחתם היצוא הסכם את נציין זה בהקשר. בפרט הגז חברות ובעבור, בכלל

 בסכוםשל גז טבעי  לאספקה(, NEPCO) הירדנית החשמל חברת לבין לוויתן שותפות בין 2016
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חלק בין  2018לפברואר  19, ואת ההסכמים שנחתמו ביום 10ארד דולרימיל 10 -כולל של כ

-המצרית, לאספקה של גז טבעי בסכום כולל של כ דולפינוסשותפי תמר ולוויתן לבין חברת מ

 ועל ישראלי גז של הייצוא יכולת על חיובית השפעה זו שיפורמיליארד דולר. למגמת  15

 .בישראל הגז ממאגרי המופק טבעי לגז הביקושים

 2016ה במשק בשנת כהגז הטבעי שנצר כמות, 2017מאי מחודש הטבעי  רשות הגז פרסומי פי על

. סך צריכת הגז הטבעי לייצור 2015ביחס לשנת  15% -עליה של כ, BCM 9.7 -הסתכמה לכ

מסך צריכת הגז הטבעי. כמו כן, צריכת הגז  83% -, המהווים כBCM 8.011 -חשמל נאמדה בכ

על פי דוחותיה הכספיים של דלק קידוחים . BCM 1.6 -אמדה בכהטבעי בסקטור התעשייה נ

, עליה של BCM 10.4 -לכהסתכמה  2017, כמות הגז הטבעי שנצרכה במשק בשנת 2017לשנת 

 .2016ביחס לשנת  8%-כ

 גידול המשך על, השאר בין, מתבססת, 12רשות הגז על שפורסמה טבעי לגז הביקוש תחזית

 במזוט מינימאלי שימוש תוך, (לשנה) 3%-כ של שנתי-רב ממוצעשיעור ב החשמל בצריכת

 חדשות תחנות של הקמה למעט להיום דומה בהיקף פחמיות תחנות על הישענות, ובסולר

 לגז מעבר(, טבעי בגז לשימוש יוסבו לא רבין אורות הכוח בתחנות פחמיות שיחידות בהנחה)

. מתחדשות אנרגיות של הדרגתית הטמעה וכן 2014 משנת החל חשמל לייצור עיקרי כדלק טבעי

 מקומי ייצור וכן, בתחבורה טבעי בגז לשימוש הדרגתית הסבה בחשבון מביאה התחזית, בנוסף

 .הפטרוכימית בתעשייה ואמוניה מתנול של

 תשותפושנכללו בדיווחי ה תחזיות, בינהןפורסמו על ידי גורמים שונים בשוק, על פי תחזיות ש

 BCM -וכ BCM 14 -תהיה כ 2025 -ו 2020רמת הביקוש לגז טבעי בשנים  ,לבורסהבמאגר תמר 

 ., בהתאמה20.3

  

                                                 

 

 

 

 
 שלבי הקמה.צינור הולכת הגז נמצא בו התקיימו התנאים המתלים בהסכם 10
 המפיקים תעשייה ומפעלי פרטיים חשמל יצרני, החשמל לחברת הגז אספקת את כוללת חשמל לייצור הגז אספקת 11

 .חלקי באופן חשמל
 http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGEconomy.aspx :מקור 12
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 סביבה רגולטורית .3.3.6
 למגבלות ותכפופ ומכירתו ישראל מדינת של הטריטוריאליים במים ממאגרים טבעי גז פקתה

 למחירי ובקשר לישראל מחוץ הגז ייצוא על והגבלות המופקת הגז כמות עם בקשר רגולטוריות

כפופה ו/או מאגר אחר ותנין  כריש, לוויתן, תמר ממאגרי טבעי גז של ומכירה הפקה ,בנוסף. הגז

 , כמפורט להלן:הגז מתווהלמגבלות רגולטוריות נוספות מתוקף 

 על הממונה הכריז 2012 בשנת – עסקיים הגבלים חוק מהוראות ופטור עסקיים הגבלים ▪

. בישראל טבעי גז באספקת מונופולין כבעלי תמר בפרויקט השותפים על עסקייםה הגבליםה

 ההגבלים חוק מתוקף תמר בפרויקט השותפים פעילות על מגבלות להטיל ניתן ההכרזה עקב

 על להכריז עסקיים להגבלים הממונה שקל 2011-2014 השנים במהלך, כן כמו. העסקיים

 . לוויתן ממאגר טבעי גז שיווק עם בקשר כובלים להסדרים כשותפים לוויתן בפרויקט השותפים

, נובל ורציו בקשר עם ההסדרים הכובלים בקשר עם קידוחים הגז מעניק פטור לדלק מתווה

ונובל בעלות מונופולין בכל קידוחים  מאגר לוויתן. כמו כן, מתווה הגז מעניק פטור מהיות דלק

קיום מתן הפטור כמתואר לעיל מותנה ב "(.הפטור)להלן: " ולוויתן תמר למאגרים הקשור

 :התנאים הבאים

ונובל במאגרים כריש ותנין לצד שלישי שלא קשור למי  ,קידוחים הזכויות של דלק מכירת ▪

 ידי על חדשה הסדרה טיוטת פרסום ממועד או הפטור מתן ממועד חודשים 14 בתוךמהן 

 מגדיר התנאי. מבניהם כמאוחר, למפעיל הכשירות לתנאי בנוגע הנפט ענייני על הממונה

דולר או סך כל התמורה  נימיליו 40 מבין כנמוךלמאגרי כריש ותנין  מינימאלי מחיר

 המשולמת בגין כל הזכויות בכריש ותנין.

 למי או אליה קשור שלא שלישי לצד תמר במאגר קידוחים דלק של הזכויות מלוא מכירת ▪

 תמר במאגר נובל של הזכויות הגבלת וכן ותנין כריש, לוויתן במאגרי בזכויות מהמחזיקים

 .ממועד פרסום המתווה חודשים 72 תוך זאת ,היותר לכל 25% של לשיעור

 איסור כגון ולוויתן תמר ממאגרי גז לאספקת שיחתמו חדשים הסכמים על מגבלות הטלת ▪

 חד לקבוע לצרכנים הזכות מתן מסוימים במקרים, אחרים מספקים רכישה מגבלות על

 האספקה בהיקף לשינוי לצרכנים צדדית חד אפשרות ומתן ההתקשרות תקופת את צדדית

 . בהסכם

"יציבות  על לשמור ישראל ממשלת ההתחייב המקורי מתווהב -רגולטורית יציבה  סביבה ▪

 פסק 2016 במרץ. שנים 10 של תקופה למשך והפקתו טבעי גז חיפושי של בהקשר" רגולטורית

שבה  2016 במאיבג"ץ כי סוגיית היציבות הרגולטורית במתווה הגז בנוסח הקיים אינה חוקית. 

"סביבה  בעניין חלופי הסדר קביעת תוך, הגז מתווה בעניין החלטתה את הממשלה אימצהו

 הגז חיפושי במקטע השקעות המעודדת רגולטורית סביבה הבטחת לשם" יציבה רגולטורית

 .והפקתו הטבעי

 מכמות 12.5% של בשיעור בתמלוג חייב חזקה בעלפי חוק הנפט  על -ישראל  למדינת תמלוגים ▪

 התמלוג של השוק שווי את למדינה ישלם החזקה בעל וכי ,בחזקה שהופקה הנפט או הטבעי הגז
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 הנפט ענייני על הממונה בין בדיון נמצא תמר במאגר בארה פיעל  השווי חישוב אופן .הבאר בפי

 תמרב םשותפיהכיום . סופית נקבע טרם העבודהונכון למועד  ,תמר במאגר םהשותפי לבין

 חישוב אופן. תמר פרויקט מהכנסות 11.65%של  בשיעור תמלוגים חשבון על מקדמות יםמשלמ

 .נקבע טרם, ותנין כריש, לוויתן במאגרי התמלוגים

 יחסה לפי וגז נפט רווחי על היטל קובע משאבים מיסוי חוק - טבע ומשאבי רווחים מיסוי וקח ▪

המצטברות נטו  ההשקעות סך לבין והגז הנפט הפקת מפרויקט נטו המצטברות ההכנסותבין 

 בגין חיפוש ופיתוח ראשוני של המאגר  סך ההשקעות המצטברותומפרויקט הפקת הנפט והגז 

 כיסוי יחס כאשר יגבה 20%של  בשיעור"(. ההיטל המינימאלי ההשקעות כיסוי יחס)להלן: "

)תלוי בין  50%בהדרגה עד לשיעור של  עלהוי (2 ינוהיחס הרלוונטי לתמר ה) 1.5 ל יגיע השקעות

 (46.8%מס החברות החל כיום הינו שיעור . השיעור המקסימלי לפי היתר בשיעור מס החברות

 ויוטל יחושב ההיטל. ,(2.8 ינוהיחס הרלוונטי לתמר ה) 2.3 ל יגיע ההשקעות כיסוי יחס כאשר

 .בנפרד מאגר כלעל 

 תנאי מלוא קיום למועד ועד הגז מתווה של לתוקף הכניסה שבין בתקופה - מחירים על פיקוח ▪

 הטלת"פיקוח רך" )ל יוגבל ההגבלים חוק מתוקף הטבעי הגז בענף המחירים פיקוח, הפטור

 בתמר הזכויות בעלי יציעו זו תקופה במהלךו בתנאי זאת, (הגז ומחיר רווחיות על דיווח דרישות

 המחירים של המשוקלל הממוצע המחיר על המבוסס מחיר פוטנציאלים לצרכנים ולוויתן

חלופות המחיר  ית. להלן תמצייצוא בהסכמי מחירים על או במאגרים הקיימים בהסכמים

 :2015באוגוסט  16מיום  476וההצמדה שפורסמו במסגרת החלטת ממשלה 

 הינו P(T) כאשר. P(T)= R(T-2)/Q(T-2)נוסחה  הויתעדכן על פי  שיקבעמחיר  - 1 חלופה ▪

סכום ההכנסות מכלל מכירות הגז הטבעי שהתבצעו ברבעון  הינו R(T-2)מחיר הבסיס; 

 הינה Q(T-2)-שקדם לרבעון שקדם למועד חתימת ההסכם על ידי מי שהוא בעל חזקה; ו

דם לרבעון שקדם למועד כמות המצטברת של גז טבעי, שסופקה לצרכנים ברבעון שק

הבסיס יתעדכן ע"ב התוצאה שתתקבל  מחיר .חתימת ההסכם על ידי מי שהוא בעל חזקה

 .לעילמחישוב בהתאם לנוסחה 

, כפי שיחושב בהתאם Brentמסוג  נפטמחיר שייקבע בהתאם למחיר חבית  - 2 חלופה ▪

בהסכמים של בעלי החזקה לאספקה  ,לנוסחה המיטבית לצרכן הקיימת במועד החלטה

   משדה "תמר".

 בעלי הזכויות בחזקות יציעו לצרכנים הפוטנציאלים שהם יצרני חשמל פרטיים - 3 חלופה ▪

מגה וואט ומעלה לאתר, בנוסף גם את  20בעלי רישיון ייצור להספק מותקן של  )יח"פ(

ות החשמל כמפורט החלופה הכוללת הצמדה לתעריף היצור המשוקלל המפורסם על ידי רש

 להלן:

ממוצע פשוט של המחירים הקבועים בחוזים של  –יצרני חשמל קונבנציונאלי  •

 הגדולים, ושל ההצמדה לפי אותם החוזים; היח"פיםשלושת 
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ממוצע פשוט של המחירים הקבועים במועד החלטת  –יצרני חשמל קוגנרציה  •

ושל ההצמדה  הממשלה בחוזי הקוגנרציה הצמודים לתעריף הייצור המשוקלל,

 לפי אותם החוזים;

על ידי רשות הגז הטבעי בהתאם לנתונים שיסופקו לה  והממוצעים האמורים לעיל יחושב

לרבעון  פרטיים חשמל ליצרני ההצמדה נוסחאות להלן .על ידי בעלי הזכויות בחזקות

 :2018הראשון לשנת 

 קונבנציונאלי פרטיחשמל  ןיצר

CP$ = 5.71 * (53.3%* Pt/Pt0 + 46.7%* Pt/Pt0 * Ns0/Ns)  

 בקוגנרציה פרטי חשמל ןיצר

CP$ = 5.81 * (90%* Pt/Pt0 + 10%* Pt/Pt0 * Ns0/Ns) 

 :כאשר

CP$ - מחיר חודשי ממודד ב $ ל -MMBTU 

Pt - תעריף רכיב ייצור הידוע ביום האחרון לחודש שקדם לחודש חישוב המחיר 

Pt0 -  = שעהל"ח לקילו וואט ש 0.3463תעריף רכיב ייצור בסיס 

Ns - דולר נכון לחודש חישוב המחיר-ממוצע חודשי של שער חליפין שקל 

Ns0 -  = לדולר₪  3.65שער בסיס דולר 

 

מוצע בהסכמים הקיימים לפי מדרגות של מבעלי החזקות יציעו לצרכן מחיר רצפה בהתאם ל

ומנגנון העדכון יחל  MMBTU -דולר ל  4.7 -ו MMBTU -דולר ל  MMBTU ,5 -דולר ל  5.2

 4.7, מחיר הרצפה הינו 2018בהתאם לשינוי האחרון שחל ברכיב הייצור. נכון לחודש ינואר 

 .MMBTU -דולר ל 

תועמד לרוכש רק ערב ההתקשרות  לעילאפשרות הבחירה בין חלופות המחיר המפורטות  ▪

כן, בעלי הזכויות בחזקות יהיו רשאים להציע לצרכנים הפוטנציאלים הנחה על  כמו בחוזה.

היו רשאים הצדדים להסכם לבחור כל י, בנוסף. לעילמחירים הנובעים מהחלופות המפורטות 

שיטת עדכון של מחיר הבסיס ובלבד שתהיה סבירה ומקובלת בהסכמי הגז הטבעי בארץ או 

 הבסיס בהתאם לשיטת ההצמדה שנבחרה. בעולם. במקרה כאמור, יעודכן מחיר

  



 

21 
 

 ודאות ואי סיכון גורמי .3.3.7
חוסר  בתנאי ניכרותבהוצאות כספיות  הממצאים של נפט וגז טבעי כרוכהיפוש ופיתוח הח פעילות

פירוט גורמי סיכון וחוסר ודאות בעלי  להלןסיכון פיננסי גבוהה ביותר.  רמתודאות וכפועל יוצא ב

 :החברהפעילות על  מהותיתהשפעה 

המחירים  - מדדי מחירים, מחירי מקורות אנרגיה חלופיים החשמל, ייצור בתעריף שינויים ▪

נגזרים, בין היתר, מתעריף ייצור החשמל, ממדד המשולמים על ידי הצרכנים עבור הגז הטבעי 

, כן כמו. וברנט סולר ,המחירים לצרכן האמריקאי וממחירי דלקים תחליפיים לגז כגון מזוט

 חברת של השימוש במודל שינוי לידי להביא יכול יםיתחליפ אנרגיה במקורות שמעותימ שינוי

לגז.  םיתחליפי אנרגיה מקורות באמצעות המופעלות כוח לתחנות עדיפות שתינתן כך החשמל

 .תמרשיתקבלו ממאגר עה גם על המחירים עלולה להשפיע לר תעריפיםב ידהיר

בשנים האחרונות נתגלו בישראל מספר מאגרי גז משמעותיים בהיקפים  - הגז באספקת תחרות ▪

בנוסף, בשנת  משק המקומי.ה לצרכיעל הערכות משרד האנרגיה ביחס  ניכרהעולים באופן 

התגלה מאגר גז טבעי בבלוק  2018התגלה מאגר גז טבעי מהותי במצרים )"זוהר"(, ובשנת  2015

מדינת מהשפעה שלילית על יכולת ייצוא הגז הטבעי  עשויה להיות בקפריסין, למאגרים אלה 6

ע"י הגדלת ההיצע להגברת התחרות בשוק הגז הטבעי בישראל  והם עשויים להביאישראל מחד, 

כמו כן, ייתכן ויתגלו ממצאים נוספים בעתיד, הן בישראל והן מאידך. )באמצעות ייבוא( 

עשוי להוביל לכניסת מתחרים  במדינות נוספות באגן המזרחי של הים התיכון, אשר פיתוחם

 היקף את להגביר כך ידי ועל שכנות מדינותנוספים באספקת גז טבעי למשק המקומי ול

 בענף.  התחרות

באופן של עודף היצע  לרעה להשפיעה עלול לייצא שניתן הגז כמותהגבלת  - על ייצוא מגבלות ▪

ממאגר שיתקבלו עלולה להשפיע לרעה גם על המחירים ש תעריפיםב ידהבשוק המקומי וליר

 .תמר

 לצרכניםיופק מהמאגרים ש הגזיכולת ההספקה של  - בתקינות מערכת ההולכה הארצית תלות ▪

 ושל הגז לאספקת הארצית ההולכה מערכת של בתקינותה, היתר בין ,מותנה פוטנציאלייםה

 .תוהאזורי החלוקה רשתות

 למגוון חשופות והפקתם וגז נפט חיפושי פעולות - מספק ביטוחי כיסוי והעדר תפעול סיכוני ▪

 התמוטטות ,התפוצצות ,הקידוח מבור וגז נוזלים של מבוקרת בלתי התפרצות כגון, סיכונים

 אחד כל אשר ,וההולכה ההפקה מערכת בתפקוד לפגוע העלולים אחרים ואירועים הקידוח בור

 חיפושים ציוד ,וההפקה ההולכה מתקני ,גז או נפט בארות של נזק או להרס לגרום י עשו מהם

 של נזילה או/ו התפרצות עקב מזיהום הנובעים לנזקים אחריות של סיכון קיים, כן כמו .ועוד

 האפשריים הסיכונים לכ לאהביטוחים הקיימים בשוק,  אף על .גז של דליפה או/ו נוזלים

 .לכיסוי ניתנים או מכוסים



 

22 
 

 לביצוע משוערות עלויות - אמצעים העדר של ואפשרות בלבד משוערים זמנים ולוחות עלויות ▪

 אומדנים על מבוססות לביצוען משוערים זמנים ולוחות ,וקידוחים נוספים פיתוח פעולות

 במידה להשתנות עשויות תכניותה .ניכרות סטיות בהן להיות ועלולות בלבד כלליים

 פעולות אותן ביצוע במהלך שיתקבלו ממצאים או/ו תקלות בעקבות ,היתר בין ,משמעותית

 .פעולות אותן של המשוערות ובעלויות הזמנים בלוחות ניכרים לפערים ולהביא

 הגורמים מצד בעיקר, רבים םירגולטורי אישוריםדורש  הפעילות תחום - רגולטוריים שינויים ▪

 המדינה רשויות של נלווים אישורים וכן ,הטבעי הגז משק וחוק הנפט חוק פי-על המוסמכים

 במהלך (.השונות התכנון ורשויות המס רשויות, הסביבה איכות משרד, הבטחון משרד לרבות)

 בהנחיות או/ו בתקנות או/ו בחוקים לתיקונים הצעות מספר הועלו האחרונות השנים

 עלולה יישומםל אשר והנחיות חוקים ,החלטות מספר ופורסמו הפעילות לתחום הרלוונטיים

 . המאגרים פעילות על שלילית השפעה להיות

לחוסר הוודאות השורר בתחום  יםקיימים גורמים נוספים אשר תורמ - נוספים סיכון גורמי ▪

ים, ה, קשיים בהשגת מימון, תלות במזג אוויר ובתנאי בקבלני משנההפעילות ובהם תלות 

 ועוד. , סיכונים בטחוניים,ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט

 בישראל הטבעי הגז בשוק התפתחויות .3.3.8

קיבלו שותפי מאגר לוויתן החלטת השקעה  2017לפברואר  23ביום  – "לוויתן" חזקת ▪

 BCM 12-א' בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, בקיבולת של כ1( לפיתוח שלב FIDסופית )

וזאת במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי  ,מיליארדי דולר 3.75-לשנה, בתקציב של כ

 . 2019מהמאגר עד לסוף שנת 

דיווחו השותפות במאגר לוויתן כי נחתם הסכם בין נובל לבין  2018בפברואר  19 ביום

לשנה עבור כמות  BCM 3.5בדבר אספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן בהיקף של  דולפינוס

שנקבע בהסכם. האספקה על פי הסכם זה  Take or Payשנתית מינימלית בהתאם מנגנון 

פקה ממאגר לוויתן. על פי הערכותיהן של השותפות במאגר צפויה להתחיל עם תחילת הה

 מיליארדי דולר. 7.5-לוויתן, ההכנסות המצטברות תחת הסכם זה יסתכמו בכ

 2016באוגוסט  16כחלק מיישום החלטות מתווה הגז, ביום  – "תנין"-ו"כריש"  חזקות ▪

לבין "( אבנר)להלן: "שותפות מוגבלת  -חיפושי נפט נחתם הסכם בין דלק קידוחים ואבנר 

זכויות של דלק ה"(, למכירת כלל 'יאןאנרג)להלן: " Energean Israel Limitedחברת 

 ונובל בחזקות כריש ותנין.  קידוחים, אבנר

חברות המוחזקות ע"י  3'יאן לבין אנרגנחתם הסכם למכירת גז טבעי בין  2017 בדצמבר

.פי.סי אנרגיה ואוזיקוק לנפט בע"מ החברה לישראל בע"מ )כימיקלים לישראל בע"מ, בתי 
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בע"מ( אשר הינה צרכנית הגז הטבעי השנייה בגודלה בישראל לאחר חברת החשמל, 

 שנה.  15-ל BCM 39-בהיקף כולל של כ

לבין 'אן( י'אנרג)החברה האם של  Energean Oil & Gas plc ןנחתם בי 2018מרץ ב 2 ביום

 1.275-כ של בהיקףחוב בכיר  לגיוס הסכםובינלאומיים,  מקומייםקונסורציום מלווים 

, השלימה חברת 2018 במרץ 15 ביום. דולר, לטובת מימון הפיתוח של מאגר כריש מיליארד

 בבורסה לציבור ראשונה הנפקהדולר באמצעות  נימיליו 460 -כ של גיוס'יאן אנרגהאם של 

 1.6-של כ 'יאן על קבלת החלטת השקעהאנרגהודיעה  2018במרץ  27יום וב בלונדון

 כריש ממאגר ההפקה'יאן, אנרגהערכותיה של  פי על כריש. מאגרבפיתוח  מיליארד דולר

 . 2021 שנת שלהראשון  ברבעון להתחיל צפויה
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  העסקהאור ית .4

  הנרכשות הזכויות .4.1
המפורטים בהסכם כי התקיימו התנאים המתלים בדוח מיידי דיווחה החברה  2018במרץ  14ביום 

נובל זכויות השתתפות מבמסגרתו רכשה החברה  2018בינואר  29המכר בין החברה לבין נובל מיום 

באישור ההפעלה ( 7.5%)וכן את החלק היחסי ת תמר ודלית ו( בחזק100%)מתוך  7.5%בשיעור של 

בעלת  - בע"מ אינטש 10של מערכת ההפקה של גז טבעי מחזקת תמר, במניות חברת תמר צינור 

פי -בזכויות ובהתחייבויות על ,2002-לחוק משק הגז הטבעי התשס"ב 10רישיון ההולכה לפי סעיף 

הסכם התפעול המשותף שנחתם בקשר עם החזקות, הסכם השימוש במתקני ים תטיס, הסכמי 

ההסכמים הקשורים  לרבות(טבעי מכירת גז טבעי וקונדנסט מחזקת תמר, הסכמים לייצוא גז 

וכן מזכר ההבנות בעניין אספקת גז ממאגר  (וא וכן אישורי הייצוא לירדן ולמצריםלהסכמי היצ

. בהסכם נקבע 2018בינואר  1הכל בתוקף מיום ו ,("הממכר"ביחד:  להלן)תמר לשותפי ים תטיס 

כי הממכר לא יכלול את הזכויות וההתחייבויות ביחס לנושאים המוחרגים כפי שהם מפורטים 

זכויות ההשתתפות של נובל אינן כפופות כי . בהקשר זה יצוין 13החברה  די שפרסמהיבדיווח מי

 לתמלוגים לצדדים שלישיים.

 התמורה .4.2
 באמצעות ןמומדולר )אשר  נימיליו 475.2-מזומן בסך של כמרכיב  תבגין הממכר כולל תמורהה

 ,לנובלמניות רגילות של החברה  38,495,576פרטית של ( והקצאה (סדרה ב')ח "אג ה שלהנפק

  (.לאחר ההקצאה מהון המניות המונפק של החברה 43.5%)המהוות 

על המניות שהוקצו לנובל תחולנה המגבלות באשר למכירה חוזרת הקבועות בחוק ניירות ערך, 

כמו כן,  .2000-, תש"ס(ג לחוק15א עד 15פרטים לענין סעיפים ) תקנות ניירות ערךו 1968-תשכ"ח

 עה הנלוות למניות שהוקצו לה.נובל ויתרה על זכויות ההצב
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 מתודולוגיה .5

 כללי – התקינה החשבונאית .5.1
חשבונאי ברכישות של הטיפול העוסק ב ,"(IFRS 11)להלן: " 11על פי תקן דיווח כספי בינלאומי 

כאשר ישות רוכשת זכות בפעילות משותפת אשר פעילותה מהווה , זכויות בפעילויות משותפות

את כל הכללים של  עליה ליישם"(, IFRS 3)להלן: " 3 כספי בינלאומיעסק, כהגדרתו בתקן דיווח 

ובתקני דיווח כספי בינלאומיים  IFRS 3בתקן המפורטים הטיפול החשבונאי בצירופי עסקים 

ולתת גילוי למידע הנדרש בתקנים אלה  IFRS 11תקן אחרים, אשר אינם סותרים את ההנחיה ב

הכללים של טיפול חשבונאי בצירופי עסקים אשר אינם סותרים את . בהקשר לצירופי עסקים

 :את הכללים הבאים , בין השאר,כוללים IFRS 11ההנחיות בתקן 

מדידת נכסים והתחייבויות ניתנים לזיהוי בשווי הוגן, מלבד פריטים שלגביהם ניתנו  .א

 .ובתקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים  IFRS 3חריגים בתקן 

הכרה בעלויות הקשורות לרכישה כהוצאות בתקופות שבהן העלויות מתהוות והשירותים  .ב

מתקבלים, למעט עלויות להנפקת ניירות ערך המהווים חוב או ניירות ערך הוניים אשר 

ולתקן דיווח  (מכשירים פיננסיים: הצגה) 32מוכרות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 (.ייםמכשירים פיננס) 9 כספי בינלאומי

הכרה בנכסי מסים נדחים ובהתחייבויות מסים נדחים הנובעים מההכרה לראשונה  .ג

למעט התחייבויות מסים נדחים הנובעות מההכרה לראשונה , בנכסים או בהתחייבויות

לגבי  (מסים על ההכנסה) 12ובתקן חשבונאות בינלאומי   IFRS 3במוניטין, כפי שנדרש 

 .צירופי עסקים

התמורה שהועברה על הסכום נטו למועד הרכישה של הנכסים הניתנים הכרה בעודף של  .ד

 לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו, אם בכלל, כמוניטין; וכן

מזומנים שאליה הוקצה מוניטין לפחות אחת לשנה, -בחינת ירידת ערך של יחידה מניבה .ה

 36ת בינלאומי ובכל עת שיש סימן לירידת ערך של היחידה, כפי שנדרש בתקן חשבונאו

 .לגבי מוניטין שנרכש בצירוף עסקים (ירידת ערך נכסים)

 זיהוי צירוף עסקים .5.2

השלב הראשון , "(התקן")להלן בסעיפים הבאים:   IFRS 3לתקן דיווח כספי בינלאומי בהתאם 

צירוף עסקים  הינהלקבוע אם עסקה או אירוע אחר  ינוצירוף עסקים החשבונאות ליישום כללי הב

 להיבחןהעסקה או האירוע צריך . שהנכסים שנרכשו ושההתחייבויות שניטלו יהוו עסקהדורשת 

  לתקן. 12ב - 5הנחיות המפורטות בסעיפים בההגדרה של צירוף עסקים וביחס ל

שיש , עסק מורכב מתשומות ומתהליכים המיושמים לגבי תשומות אלהלתקן: " 7על פי סעיף ב

 . "להם היכולת ליצור תפוקות
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 המאפיינים קיימים: 3גדרה זו, רכישת הממכר מהווה רכישת עסק שכן על פי ה

i.  העובדים המתפעלים את מתקני ההפקהועתודות גז וקונדנסט  -תשומות 

ii.  הנכס נמצא בשלב התפעול וההפקה של גז  -תהליכים המיושמים לגבי התפוקות

 וקונדנסט

iii.  הכנסות ממכירת גז וקונדנסט –תפוקות 

עסקה או אירוע אחר שבהם רוכש משיג שליטה על עסק ": מגדיר צירוף עסקים כ לתקן 5סעיף ב

 :אחד או על מספר עסקים. רוכש עשוי להשיג שליטה במגוון דרכים, לדוגמה

כולל נכסים נטו שמהווים (באמצעות העברת מזומנים, שווי מזומנים או נכסים אחרים  .א

 ;עסק

 ;באמצעות התהוות התחייבויות .ב

 ;זכויות הוניותבאמצעות הנפקת  .ג

 ; אובאמצעות הספקת יותר מסוג אחד של תמורה .ד

 "בלי להעביר תמורה, כולל על ידי חוזה בלבד .ה

בתמורה  שיגה שליטה בזכויות ההשתתפותההחברה שת הממכר הינה צירוף עסקים שכן ירכ

 להעברת מזומנים והנפקת זכויות הוניות בחברה.

 שיטת הרכישה  .5.3

 עסקים וכוללת את השלבים להלן: שיטת הרכישה מיושמת לכל צירוף

 זיהוי הרוכש וקביעת מועד הרכישה .5.3.1
 "הרוכש הינו הישות  :)דוחות כספים מאוחדים( 10בתקן דיווח כספי בינלאומי ל פי הנחיות ע

 ". שמשיגה שליטה על ישות אחרת, כלומר הנרכש

הנרכש הוא המועד בדרך כלל, המועד שבו הרוכש משיג שליטה על "(: IFRS 3לתקן ) 9על פי סעיף 

שבו הרוכש מעביר משפטית את התמורה, רוכש משפטית את הנכסים של הנרכש ונוטל משפטית 

מועד הסגירה. אולם, הרוכש עשוי להשיג שליטה במועד מוקדם  - את ההתחייבויות של הנרכש

יותר או מאוחר יותר ממועד הסגירה. לדוגמה, מועד הרכישה קודם למועד הסגירה אם הסכם 

ב קובע שהרוכש משיג שליטה על הנרכש במועד שקודם למועד הסגירה. רוכש יביא בחשבון בכת

 ."את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות לצורך זיהוי מועד הרכישה

יום לבתוקף למפרע , הממכר חתמו החברה ונובל על הסכם מכר מותנה לגבי 2018בינואר  29ביום 

, וזהו המועד בו 2018למרץ  14התקיימו במלואם ביום התנאים המתלים בהסכם . 2018לינואר  1

לצרכי הקצאת צירוף יכך, מועד הרכישה לפ .השליטה בממכרמשפטית את הבעלות ו ההחברה רכש

יצויין, כי הסכם הרכישה כלל התאמות לתמורה במזומן בגין  .2018במרץ  14העסקים הינו 

 .2018למרץ  13ליום  2018לינואר  1-התקופה שבין ה
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 התמורה שהועברהידת מד .5.3.2
התמורה שהועברה בצירוף עסקים תימדד בשווי הוגן, אשר יחושב כסיכום " :לתקן 9על פי סעיף 

ההתחייבויות שהתהוו לרוכש מול  של ערכי השווי ההוגן של הנכסים שהועברו על ידי הרוכש

 "הבעלים הקודמים של הנרכש והזכויות ההוניות שהונפקו על ידי הרוכש

של מצרפי התמורה שהועברה לנובל בגין הממכר כללה מרכיב מזומן ומרכיב הוני )מניות( בשווי 

 להלן. 6.1 בסעיף , כמפורטדולר נימיליו 690.4-כ

 עלות צירוף עסקים לנכסים וההתחייבויות שנרכשוהקצאת  .5.3.3

בשווי הוגן, התקן דורש כי כל הנכסים וההתחייבויות המזוהים )לרבות התחייבויות תלויות( ימדדו 

כמו  שות הנרכשת.יכולל נכסים והתחייבויות שייתכן ולפני הרכישה לא הוכרו בשווי הוגן על ידי ה

, ותאו משפטי ותחוזיזכויות תקן דורש הכרה בנפרד בנכסים בלתי מוחשיים, אם הם נובעים מהכן, 

יטריונים קראשר עשויים לעמוד באו ניתנים להפרדה מהעסק. התקן כולל רשימה של פריטים 

חוזי  רשימות לקוחות,מומחיות טכנית מתועדת, סימני מסחר, שמות מסחריים, , כגון: להכרה

 .יםפטנטו (מינרליםלקוחות וספקים, זכויות שימוש )כגון קידוח, מים ו

צירוף ואשר נדרש לבחון אותם במסגרת הנפט והגז המאפיינים את תחום הנכסים וההתחייבויות 

 הינם: או רכוש קבוע,עסקים, בנוסף למלאי 

 חיפושים, פיתוח והפקה; רישיונות ▪

 ;נכסי נפט וגז ▪

 חוזי רכישה ומכירה; ו ▪

 .נטישה/הסביבל בקשרהסדרים  ▪

הרכישה במועד לאור המאפיינים של שוק הגז המקומי ובעיקרם העובדה שמאגר תמר משמש 

מתקן קבלת הגט"ן המשמעותי היחיד בישראל )הספקת הגז באמצעות המפיק כמקור הגז הטבעי 

 הינה זניחה(, להערכתנו לא ניתן לקבוע כי בחוזים הקיימים כלולים תנאים עודפיםמול חופי חדרה 

 ביחס לתנאי השוק ועל כן, עודף העלות שנאמד במסגרת עבודה זו יוחס במלואו לנכסי הנפט והגז. 

עלות רכישה מסקנה זו נתמכת גם על ידי הפרקטיקה המיושמת בעבודות דומות של הקצאת 

בתחום הנפט והגז בישראל ובעולם, כאשר עודף העלות מיוחס לנכסי נפט וגז ללא פיצול לנכסים 

 .)למעט מוניטין במקרים מסוימים( אחרים בלתי מוחשיים
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 בגין הפחתת נכסים הטבת מס .5.3.4
השווי ההוגן של נכס בצירוף עסקים ישקף , 14בהתאם למדריך לשכת רואי החשבון האמריקאית

 TAB)כל הטבת מס שהיתה ניתנת לניצול  אם נרכש בנפרד. לפיכך,הנכס  המחיר שישולם עבוראת 

– Tax Amortization Benefit )בשווי ההוגן של צריכה להיות גלומה  ,אם הנכס היה נרכש בנפרד

 הנכס.

השווי ההוגן  עסקי גז ונפט, לרכישות שלצירופי עסקים הקשורים  , לרבותבצירופי עסקים רבים

(. בגישה זו הסכום DCF) מזומנים לאחר מסה מיתזריהיוון גישת הנרכשים מבוסס על  של הנכסים

של הטבת המס בגין הפחתת מחיר הרכישה של הנכס גלום בתזרים המזומנים באופן של הוצאות 

 . , הכוללות גם את הפחתת שווי הנכסהפחתה גבוהות יותר

פחית את כפועל יוצא תו מוחשייםבלתי  נכסיםסים מוחשיים וערכם של נכגדיל את טבת המס תה

גישת באמצעות המוערכים . נכסים החיובי/תגדיל את המוניטין השלילי, ככל שקיים המוניטין

את ים כבר משקפ, מזומניםהון תזרימי ושיטת היולא על ידי שימוש ב( Market Approachהשוק )

שיטת היוון כאשר השווי ההוגן נקבע באמצעות לפיכך, סת לנכס. יוחההטבה הכוללת של המס המ

 תוך המודל.ב תלהיות משולב תזרימי המזומנים, הטבת המס צריכה

של נכסי הנפט והגז כללנו בתחזית תזרימי המזומנים ההוגן בהתאם לאמור לעיל, בבחינת השווי 

 .לצרכי מס את הוצאות הפחת הנובעות מהפחתת שווי הנכס

 הזדמנותיתעסקה /מוניטין .5.3.5
המוניטין הינו נכס המשקף את ההטבות הכלכליות העתידיות הנובעות מנכסים אחרים  ככלל,

הפרש כהמוניטין יימדד . שנרכשו בעסקת צירוף העסקים, אשר אינם ניתנים לזיהוי והכרה בנפרד

 .וכרוהתמורה שהועברה והשווי ההוגן של הנכסים המזוהים שנרכשו וההתחייבויות שה בין

בלתי מוחשיים המוחשיים והנכסים ה שווי הוגן לכלוהערכת על הנהלת הרוכש לבצע ניתוח מעמיק 

 שאריתי, ככל שקיים, יוכרההערך  ,הניתוחעסק הנרכש הניתנים לזיהוי. לאחר השלמת של 

מסגרת מס נדחה בכיר בהדרישה להמ כתוצאהגם להיווצר באופן טכני מוניטין. מוניטין עשוי כ

 צירוף עסקים.

יכול לממש סינרגיות כאשר רוכש ספציפי יכול לנבוע ממספר מקורות שונים. לדוגמה,  מוניטין

שאינן זמינות לגופים אחרים. הפקה מנכסי תשתית משותפים )לדוגמה, צינורות נפט( או טכניקות 

 , טכנולוגיה, מומחיות,נכסיםשווקים חדשים, קשרי ממשל, ניהול ל גישהמ לנבועמוניטין עשוי גם 
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ישות עשויה לשלם פרמיה כדי להגן על הערך כמו כן, והתחייבויות מס נדחות.  יומןכוח עבודה מ

 מוניטין.תשלום זה מהווה , ופעילויות אחרות שכבר בבעלותהשל 

השווי ההוגן וערך המס של  מוניטין יכול גם לנבוע מהדרישות להכיר במס נדחה על ההפרש בין

 אינו ניתןלעתים רוך של חזקות ונכסים בשלב אקספלורציה השעהנכסים שנרכשו בצירוף עסקים. 

 חבות מס נדחה.יוצר מס ולכן לצרכי לניכוי 

מצב  .הנכסים נטו המזוהיםמשווי  נמוךייתכנו מצבים שבהם סכום התמורה ששולם על ידי הרוכש 

או בעייתיים , תנאי שוק כפויהמכירה  במצב שלויכול להתרחש  ר הזדמנותייבמחזה מייצג רכישה 

במחיר במקרה של רכישה פריטים מסוימים בצירוף עסקים אינם נמדדים לפי שווי הוגן.  רשכא

לבחון בקפידה את כל הסממנים הרוכש על  ידית בדוח רווח והפסד.יכר מהרווח יו הזדמנותי

מיד לאחריה למכור מחדש את העסק בעסקה רגילה במחיר האם ניתן  -, לרבות לעסקה הזדמנותית

 .בוה מהתמורה ששולמהג

תחילה בחנו האם קיימים סממנים המעידים על אפשרות לקיום של מוניטין  ,לאמור לעילבהתאם 

 , כמפורט להן:חיובי או עסקה הזדמנותית

 אך לפני העסקה( 9.25%) הרוכשת הגדילה את החזקותיה בנכס שכבר ברשותהבמסגרת העסקה 

מסחרי מבחינת שליטה, האפשרות לניצול לא באופן אשר משנה באופן מהותי את מצבה ה

 סינרגיות, טכניקות הפקה, גישה לשווקים חדשים וסממנים נוספים שהוזכרו לעיל. 

 ,25%של  אחזקה עד לשיעור במאגר תמרחלקה בת למכור את יפי מתווה הגז נובל מחועל  כמו כן,

הינה כי לא התבצעה  מסקנתנו בהקשר זה. מדובר בתקופת זמן ארוכה ועל כן 2021שנת תום עד ל

 .מכירה כפויה

משקף שווי הוגן, בהינתן שכל עודף שווי הנגזר לנכסי הנפט והגז כבדיקה משלימה, בחנו האם ה

משקף שווי הוגן נכסי הנפט והגז שווי ממצאי הבדיקה עולה כי מהעלות מיוחס לנכסים אלו. 

בעסקה ולא אין מוניטין חיובי ( ועל כן, בדיקה זו מבססת את מסקנתנו כי 6.3 )להרחבה ראה סעיף

  .התבצעה עסקה במחיר הזדמנותי
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 הקצאת עלות צירוף העסקים .6

 תמורת הרכישה .6.1

 התמורה בגין רכישת הממכר כוללת את המרכיבים להלן:

 תמורה במזומן .6.1.1

מורה ששולמה לנובל במזומן, לאחר ההתאמות המפורטות בהסכם ת, ההחברהנתוני על פי 

 .דולר נימיליו 475.2-כ הינה ,העסקהובניכוי עלויות הרכישה 

 תמורה במניות  .6.1.2

ממניות החברה  43.5%המהוות נובל בהקצאה פרטית מניות של החברה וקצו לבמסגרת העסקה ה

. על המניות שהוקצו לנובל, תחולנה המגבלות באשר למכירה חוזרת הקבועות לאחר ההקצאה

תרה על זכויות ההצבעה יכמו כן, נובל ו .שהותקנו מכוחותקנות בו 1968-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

 הנלוות למניות שהוקצו לה.

חוק ניירות ערך קובע מגבלות על מכירת ניירות ערך בבורסה, בידי ניצע שרכש את ניירות הערך 

ג לחוק ני"ע בצירוף 15בהתאם לסעיף . בהצעה פרטית או מידי מי שרכש אותן בהצעה פרטית

"( תקנות הפרטיםלהלן: ") 2000-(, תש"סלחוק ג15-א15סעיפים  תקנות ניירות ערך )פרטים לעניין

יראו כל הצעת ני"ע תוך כדי המסחר בבורסה כהצעה לציבור החייבת בתשקיף, אם נעשתה שלא 

את המניות בהתאם לתקנות הפרטים לא ניתן להציע במסחר בבורסה . בהתאם לתקנות הפרטים

קופת חסימה המוחלטת(, ובמהלך שמונה עשר )ת ןבמהלך חצי שנה ממועד הקצאתשהוקצו לנובל 

 בהתאם למגבלות להלן:בבורסה  ןניתן להציע חודשים נוספים

הממוצע היומי של מחזור  לא תעלה עלשניתן להציע בכל יום מסחר בבורסה המניות כמות  (א)

 .בתקופה בת שמונה שבועות קדמו ליום ההצעהמניות החברה המסחר של 

 במהלך כל רבעון; 1%על  לא יעלה החברהעור מההון המונפק והנפרע של השי (ב)

 1%המגבלה האפקטיבית הינה מכירה של הונח כי  ,וניתוח נתוני המסחרלאמור לעיל  בהתאם

 ברבעון לאחר תקופת החסימה המוחלטת.

במועד העסקה ושער הדולר שווי המניות החסומות נאמד על בסיס שווי השוק של המניות 

אשר הינו "( Finnerty)להלן: "מודל  Finnerty Average-Strike Put Option Modelובאמצעות 

 DLOM – Discount for Lack Ofסחירות ) תבגין הגבל הניכיוןמקובל לחישוב מודל 

Marketability) . להרחבה בעניין מודלFinnerty  א'ראה נספח . 

 בגין חסימת המניות: הניכיוןלהלן ריכוז תוצאות חישוב שיעור 
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שווי השוק של מניות החברה ושער , על בסיס דולר נימיליו 215.2-במניות נאמד בכ שווי התמורה

מההון  43.5%דולר(, כמות המניות שהוקצו לנובל ) נימיליו 521.6-)כ 2018במרץ  14הדולר ליום 

 .לעיל הניכיון( ושיעור לאחר ההנפקה המונפק של החברה

 מזוהים נטו )למעט נכסי נפט וגז( נכסים .6.2

 להלן פירוט הנכסים המזוהים נטו במועד העסקה:

i.  בניכוי זכאים ויתרות זכות, המיוחסים ונכסים אחרים לז"א ויתרות חובה, חייבים עודף

 מיליוני דולר. 0.3-בסך של כ ,ממכרל

ii.  מיליוני דולר. 8.0-בסך של כ הממכרהתחייבות לסילוק נכסים בקשר עם 

iii.  נובעת הנדחים. ההכרה במסים מיליוני דולר 0.8-במיסים נידחים בסך של כהכרה 

 נימיליו 215.2 -כ של בסך בספרים המוכר המניות של ההוגן השווי( 1: )שבין מהפער

 218.6 -כ הינואשר  במניות התמורהמרכיב  בגיןהרכישה לצרכי מס  עלות( 2, לבין )דולר

החברה בשבעת ימי המסחר ת ימניהסגירה של  יהממוצע של מחיר )לפי דולר מיליון

 .המס שיעור, והכל כפול (ממועד ההקצאהשלאחר 

 הקצאת עודף העלות לנכסי נפט וגז .6.3

( תעל בסיס הפער בין תמורת הרכישה )מזומן ומניו דולר, נימיליו 697.3-עודף העלות אשר נאמד בכ

. "(שנרכשו הנכסים)להלן בסעיף זה: " לבין הנכסים המזוהים נטו, יוחס במלואו לנכסי נפט וגז

ההנחה כי העסקה אינה כוללת תשלום בגין מוניטין , על מנת לבסס את לעיל 5.3.5 כאמור בסעיף

נה יהבחמשקף שווי הוגן. שנרכשו  לנכסים, בחנו האם השווי שיוחס או רכישה במחיר הזדמנותי

 בהתאם לשלבים להלן:בוצעה 

 הנכסיםבשווי שיעור ההיוון הגלום מדידת  .6.3.1

( לתחזית תזרימי המזומנים IRRמדידת שיעור ההיוון התבצעה על ידי חישוב שיעור תשואה פנימי )

תזרים  מי המזומנים ששימשה בחישוב מבוססת בעיקרה עליתחזית תזר .לממכר המיוחסת

נו לגבי התפתחות יהנחותעל ו  2018בפברואר  14ביום  שפרסמה החברה המזומנים החזוי

 המחירים, כמפורט להלן:

, יצרני יצרני חשמל פרטייםמחברת החשמל,  ורכבהנוכחי של מאגר תמר מ הלקוחות תמהיל ▪

הנחנו כי תמהיל הלקוחות לא ישתנה באופן  חשמל בקוגנרציה, לקוחות תעשייתיים ואחרים.

תקופת חסימה אחוז ממהון

)בשנים(

הפחתה סטיית תקן

בגין חסימה

1.0%0.50                 30.6%4.7%

1.0%0.75                 27.0%4.9%

1.0%1.00                 25.1%5.1%

1.0%1.25                 22.8%5.1%

1.0%1.50                 21.3%5.1%

38.5%1.75                 20.8%5.2%

5.2%ממוצע משוקלל
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ירד בצורה מתונה בעוד חלקן אשר חברת החשמל למעט חלקה של  מהותי ביחס לתמהיל הקיים

כי העלייה בביקוש על בסיס הערכה  , וזאתיעלהוצרכנים אחרים של יצרניות החשמל הפרטיות 

 לחשמל תסופק על ידי היצרנים הפרטיים. 

( MMBTU), המחיר ליחידת חום חברהלפי תנאי ההסכם שנחתם בין חברת החשמל לבין ה ▪

 )יולי( 2021משנת  1%, ובניכוי 2021ד לשנת ע 1%יוצמד למדד המחירים האמריקאי בתוספת 

)בהסכמה או בהתאם  את המחיר עדכן. בנוסף, קיימת לצדדים האפשרות ל2028עד לשנת 

)מעלה  10%-ו 5%2 -לכעד  2024 -ו 2021בשתי פעימות בשנים  (15למנגנון בוררות הקבוע בהסכם

חברת החשמל יעודכן כלפי  המחיר שאותו תשלם לאור זאת, הנחנו כי . בהתאמה ,או מטה(

שקלול התנאים  על בהתבסס וזאת (פעימה)בכל משיעורי העדכון המרביים  50%-מטה בכ

שלהערכתנו ישררו במועדי העדכון וישפיעו על תנאי המשא ומתן בין הצדדים )לרבות מחירי 

דלקים חלופיים, הפער בין המחיר של חברת חוזים מהותיים שייחתמו בעתיד וכן מחירי 

בתום חוזה  החשמל ליצרני החשמל הפרטיים והחלופות שתהיינה לכל אחד מהצדדים(.

יתכנס , הנחנו כי המחיר אותו תשלם חברת החשמל חברההתקשרות של חברת החשמל עם הה

 שמשלמות יצרניות החשמל הפרטיות. למחיר

כל סוג נוסחאות ההצמדה הרלוונטיות לבאמצעות אמו תוהנחנו כי המחירים י ביתר ההסכמים ▪

 הנחות להלן:בהתאם ללקוח ו

i. .שערי החליפין החזויים לשקל מול הדולר )פורוורד(, למועד העבודה 

ii. למעט  2027)נומינאלי( עד לשנת  2%-גידול שנתי בתעריף רכיב הייצור בשיעור שנתי של כ

 2028שיעור גדול שנתי משנת  1.5%-השנים בהן מתבצע עדכון מחיר של חברת החשמל, ו

 ואילך.

iii. ירי חבית ברנט )ראה להלן(.מח 

-נפט ארוכת טווח של ה מחיריתחזית  ממוצעסט נאמדה על בסיס נרי הקונדימח תחזית ▪

16Bank World 17 והEIA ממחיר ההנחת החברה כי מחיר הקונדנסט ייגזר  סועל בסי-Brent 

 . פטנתוך התאמה להבדלי איכות 

 .10.94%-נאמד בכשנרכשו כסים נבהתאם להנחות לעיל, שיעור ההיוון הגלום ב

 

                                                 

 

 

 

 
 .מועד באותו" הישראלי במשק עוגן חוזי" הוא להסכם בהתאם המחיר לפתיחת העיקרי התנאי 15
16 ommodity Markets Outlook, April 2017CA world Bank Quarterly Report:  
17 tion Administartion: Annual Energy Outlook 2017U.S Energy Informa 
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 טיןיבחינת השווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וקיום מונ .6.3.2

התשואה הפנימי  רשיעובחנו את  ,שנרכשו שיעור ההיוון הגלום בנכסיםסבירות לצורך בחינת 

מזומנים המיוחס הלתזרים של תמר פטרוליום ביחס ( Enterprise Value)הנכסי הגלום בשווי 

בתקופה ו מהזכויות במאגרים( 9.25%) בתקופה שלפני מועד העסקה ,במאגריםלהחזקותיה 

ורמת ( 18)נכסי החברה לפני העסקה והנכסים שנרכשו לאור הזהות בין הנכסים. שלאחר העסקה

לפני ואחרי העסקה מהווים היוון ה ישיעורלהערכתנו  .הסחירות של ניירות הערך של החברה

 . וי ההוגןובחינת השו לצרכי השוואהאינדיקציה טובה 

המועד בו  ,2018לפברואר  19-המבשלושת החודשים שחלפו ימי המסחר לתקופת המדידה נקבעה 

תחזית . החברה מבחינתאשר מהווה אירוע מהותי  ,דווח על הסכם ייצוא הגז הטבעי למצרים

לעיל וההתאמות הנדרשות  6.3.1 תזרימי המזומנים נאמדה על בסיס ההנחות שפורטו בסעיף

ממועד החישוב  2018לשנת  החזוי התזרים יתרת התאמת) למועדי החישוב בתקופת המדידה

להלן תרשים המתאר את התפתחות השווי  .(יומי חישוב בסיס על ,רלוונטיות מאזניות ויתרות

  (ב' )לפירוט החישוב ראה נספח 19הנכסי של תמר פטרוליום בתקופת המדידה

 

בהשוואה לשיעור ההיוון הגלום שנרכשו שיעור ההיוון הגלום בנכסים  תרשים המתאר אתלהלן 

 בשווי הנכסי של תמר פטרוליום בתקופת המדידה:

                                                 

 

 

 

 
של תמלוגים  ההשפעה אךלצדדים שלישיים  על תמלוגי לתשלום התחייבות כוללים אינםמנובל  שנרכשו הנכסים 18

 .זניחה הינה התפעולי התזרים של הסיכון רמת עלכאמור 
חושב על בסיס השווי הנכסי של החברה בתוספת שווי הנכסים שנרכשו  יםמהמאגר 16.75% -להמיוחס הנכסי  השווי 19

 .(יומי חישוב"ב ע לתזרים)כולל התאמות 
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נע  ,לעיל עולה כי שיעור התשואה הפנימי הנגזר מהשווי הנכסי לפני העסקה מיםהתרשימניתוח 

 ונרכששכאשר שיעור התשואה הגלום בנכסים  בממוצע(, 9.23%-כ) 9.32%-ל 8.67%בין בטווח ש

שכן  ,לפיכך, תמורת העסקה אינה כוללת מוניטין חיובי .10.94%-נאמד במועד העסקה בכ

נמוכה ה תר שיעור התשואה של הנכס הנרכש הישכאיכולה להיווצר מוניטין חיובי אינדיקציה ל

  .נכסי של החברה לפני העסקההמשיעור התשואה  )מחיר גבוה(

של החברה הגלומים בשווי הנכסי התשואה  ישיעורהשווי הנכסי ומניתוח התפתחות כמו כן, 

השווי הנכסי של החברה לא השתנה באופן מהותי עולה כי  ,בתקופת המדידה שלאחר מועד העסקה

תכנס באופן הדרגתי לשיעור משיעור התשואה וכן  ,לאחר העסקה ואף ירד בתקופה שלאחריה

אינה מגלמת עסקה הזדמנותית שכן ששולמה  התמורה. לפיכך, שנרכשוים התשואה הגלום בנכס

ואה בעסקה תומכת במחיר שנקבע שעליית התשואה )ירידת השווי הנכסי( וההתכנסות לשיעור הת

בעסקה. נציין בהקשר זה כי מניות החברה ואגרות החוב שלה נסחרות בשוק פעיל, כך שעיקר 

  מדרג השווי ההוגן. מבחינת 1השווי הנכסי מבוסס על רמה 

עולה כי מדובר למעשה בנכס  ,מבחינת מאפייני העסקה וסביבת השוק במועד הרכישהעוד נציין, כי 

שכן , כפויהמכירה לחזק באופן דומה על ידי מספר גורמים. מבחינת נובל לא היתה סיבה והמ

כמו כן, הינה ארוכה מספיק. במסגרת מתווה הגז  הממכרלמכור את  נדרשההתקופה שבמסגרת 

לא ניתן ולפני העסקה מהמאגרים  9.25% -מעצם החזקתה בבקשר לממכר לחברה היה מידע 

היו צפויות לנבוע לחברה באופן שמצדיק תשלום עודף אשר  ,לזהות סינרגיות מהותיות כלשהן

 )מוניטין(. 

  

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

19/02/2018 05/03/2018 20/03/2018 03/04/2018 18/04/2018 02/05/2018 17/05/2018

TP pre-acquisition IRR vs. post acquisition IRR

Series1 Pre acquisition IRR Series3
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 ייחוס שווי נכסי הנפט והגז  .6.3.3

נכסי הנפט והגז שנרכשו כולל את השווי של החלק המפיק של מאגר תמר, תמר רפי של צהשווי המ

SW  .תיאור אופן פיצול השווי המצרפי:להלן ומאגר דלית 

, אמדנו את שווי המאגר על בסיס 20לאור חוסר הודאות לגבי מועד פיתוח המאגר –מאגר דלית  ▪

 (.במאגר 7.5% -דולר ביחס ל נימיליו 4.2 -כה )כהעלויות הספציפיות שהושקעו עד 

יחס הבוצע על בסיס  שעדיין איננו מפיק גז, ,SWתמר לבין  , המפיק גז,הפיצול בין מאגר תמר ▪

 מפורט להלן:כ, 2018בינואר  1כמויות הגז בכל מאגר נכון ליום בין 

 

  

                                                 

 

 

 

 
 בתוכנית משולבת שהינה דלית חזקת של פיתוח תוכנית נפט ענייני על לממונה הגישו ודלית תמר בחזקות השותפים 20

 .תמר מאגר של הפיתוח

סה"כSWהחלק המפיק

2P מסוג )BCM( 341.4    28.3                313.1             סה"כ עתודות גז טבעי 

91.7%8.3%100.0%חלק יחסי

  693.1              57.4            635.7שווי מיוחס לנכס
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 ממצאים .6.4

 להלן סיכום הקצאת עלות צירוף העסקים:

    

  

במיליוני דולר ארה"ב

תמורה בגין צירוף עסקים

תמורה במזומן בניכוי עלויות עסקה והתאמות בהתאם להסכם 

         475.2הרכישה

תמורה במניות:

         226.9שווי הנפקת המניות לנובל בשיעור 43.5%

          (11.7)הפחתה בגין חסימת מניות

         215.2סה"כ תמורה במניות

        690.4סה"כ עלות צירוף עסקים

הקצאת עלות צירוף עסקים

חייבים ונכסים אחרים לז"א בניכוי זכאים ויתרות זכות, 

             0.3המיוחסים לזכויות בשיעור 7.5%

            (8.0)התחייבות לסילוק נכסים בקשר עם זכויות בשיעור 7.5%

             0.8מיסים נדחים

נכסי נפט וגז:

         635.7החלק המפיק של תמר

SW 57.4תמר           

             4.2דלית

         697.3סה"כ נכסי נפט וגז

             -מוניטין



 
 

37 
 

 נספחים

 בגין חסימה הניכיוןשיעור חישוב ל Finnertyמודל  -נספח א' 

הינו מודל מקובל בפרקטיקה לחישוב שיעור הניכיון "( המודל)להלן בסעיף זה: " Finnertyמודל 

אוריה המימונית לפיה החזקה במניות חסומות ימבוסס בעיקרו על הת. המודל בגין מניות חסומות

)על בסיס מחיר המניה מימוש ממוצע עם מחיר אופציית מכר שקולה להחזקה במניות רגילות ו

את אובדן גמישות המכירה מחדש בתקופה שקדמה למועדי המימוש(. שווי אופציית המכר משקף 

 ופת החסימה.ביחס למחיר הממוצע של מניות לא חסומות במהלך תק המניותשל 

 ( מתואר על ידי הזהות להלן:DLOMון בגין חסימה )ייכנעל פי המודל, שיעור ה

𝐃𝐋𝐎𝐌 = 𝐕𝟎𝒆−𝒒𝑻  [𝑵 (
𝒗√𝑻

𝟐
) − 𝑵 (−

𝒗√𝑻

𝟐
)] 

 כאשר:

𝒗√𝑻 = √𝝈𝟐𝑻 + 𝐥𝐧[𝟐(𝒆𝑻𝝈𝟐
− 𝝈𝟐𝑻 − 𝟏)] − 𝟐 𝐥𝐧(𝒆𝑻𝝈𝟐

− 𝟏) 

 כאשר:

N = פונקציית הסתברות מצטברת של התפלגות נורמלית 

q =  שנתית של המניהתשואת דיבידנד 

T = תקופת החסימה( זמן נותר לפקיעת אופציית המכר בשנים( 

σ = סטיית תקן שנתית של המניה 

0V =  (ללא חסימהרגילה )ערך מניה 

  

 להלן פירוט ההנחות ששימשו בהערכת שיעור הניכיון:

מאחר ותקופת המסחר במניית החברה הינה קצרה מידי לצרכי החישוב, סטיית  -סטיית התקן  ▪

אשר שותפות מוגבלת  ,2נגב התקן של המניות נאמדה על בסיס סטיית התקן של ישראמקו 

 :הוערכה על ידינו כברת השוואה. להלן פירוט סטיות התקן לתקופות החסימה

 

על בסיס הדיבידנד שחולק על ידי  11%-בכשיעור תשואת הדיבידנד נאמד  -תשואת דיבידנד  ▪

 .של מניות החברה בבורסההראשונה הנפקה הוהתקופה שחלפה ממועד  2018באפריל  החברה

, להערכתנו ומשיחות שקיימנו עם הנהלת החברה, שיעור העל אף שמדובר בתצפית בודד

 המניות. תשואה זה הינו האומדן הטוב ביותר לצרכי חישוב שיעור הניכיון בגין חסימת 

0.500.751.001.251.501.75תקופת חסימה )בשנים(

30.6%27.0%25.1%22.8%21.3%20.8%סטיית תקן
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 חישוב שווי נכסי ושיעור תשואה פנימי -נספח ב' 

 :של החברה ושיעור התשואה הגלום, בתקופת המדידה הנכסיחישוב השווי  תוצאות להלן

 

שווי שוק תאריך

מניות

שווי שוק 

אג"ח אג"ח 

א'

מזומן 

ויתרות 

אחרות, נטו

שיעור היוון שווי נכסי

גלום

17/05/2018413           610           (71)             1,474         10.80%

16/05/2018413           609           (71)             1,472         10.82%

15/05/2018416           610           (70)             1,477         10.77%

14/05/2018417           611           (70)             1,482         10.72%

13/05/2018419           609           (69)             1,479         10.75%

10/05/2018415           609           (67)             1,477         10.77%

09/05/2018417           608           (67)             1,479         10.76%

08/05/2018417           610           (66)             1,482         10.72%

07/05/2018409           609           (65)             1,473         10.82%

06/05/2018408           607           (65)             1,468         10.87%

03/05/2018403           606           (63)             1,464         10.91%

02/05/2018407           608           (63)             1,472         10.83%

01/05/2018412           607           (62)             1,476         10.80%

30/04/2018420           610           (61)             1,489         10.66%

29/04/2018435           612           (61)             1,510         10.45%

26/04/2018435           612           (59)             1,511         10.44%

25/04/2018433           610           (58)             1,506         10.50%

24/04/2018437           611           (58)             1,514         10.42%

23/04/2018425           614           (57)             1,508         10.48%

22/04/2018423           623           (57)             1,520         10.36%

17/04/2018421           621           (54)             1,517         10.39%

16/04/2018422           621           (53)             1,521         10.36%

15/04/2018424           617           (53)             1,517         10.40%

12/04/2018422           615           (51)             1,512         10.45%

תשלום דיבידנד10.48%         1,509             (50)           616           11/04/2018418

10/04/2018424           618           (50)             1,519         10.38%

09/04/2018416           615           (49)             1,507         10.50%

08/04/2018419           614           (48)             1,510         10.47%

04/04/2018414           613           (46)             1,506         10.52%

03/04/2018430           615           (45)             1,525         10.33%

02/04/2018438           613           (45)             1,531         10.27%

01/04/2018437           613           (44)             1,531         10.27%

29/03/2018437           613           (43)             1,532         10.27%Q1/2018 דוח כספי

דיבידנד - מועד קובע10.39%         1,519             (42)           614           28/03/2018421

27/03/2018472           614           (73)             1,539         10.21%

26/03/2018478           615           (73)             1,546         10.14%

25/03/2018480           615           (72)             1,550         10.10%

22/03/2018494           618           (70)             1,570         9.92%

21/03/2018499           615           (70)             1,572         9.91%

20/03/2018495           618           (69)             1,572         9.91%

19/03/2018496           619           (69)             1,576         9.87%

18/03/2018510           624           (68)             1,598         9.67%

15/03/2018511           623           (66)             1,600         9.66%

מועד הרכישה9.72%         1,594             (66)           617           14/03/2018514

10.41%        1,523           614           442ממוצע
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 הגדרות -נספח ג' 

 לשעבר) Energean Israel Limited באמצעות .Energean E&P Holdings Ltd אנרג'יאן

Ocean Energean Oil and Gas Ltd.) 

 וכמקור חשמל לייצור בעיקר המשמשתגזים המכילה בעיקר מתאן,  תערובת טבעי גז

 יהילתעש אנרגיה

 דלק קידוחים שותפות מוגבלת דלק קידוחים

  "דלית" I/13-"תמר" ו I/12חזקות  החזקות/המאגרים

וכן את ת תמר ודלית ו( בחזק100%)מתוך  7.5%זכויות השתתפות בשיעור של  הממכר

באישור ההפעלה של מערכת ההפקה של גז טבעי מחזקת ( 7.5%)החלק היחסי 

בעלת רישיון ההולכה לפי סעיף  - בע"מ אינטש 10תמר, במניות חברת תמר צינור 

פי הסכם -בזכויות ובהתחייבויות על ,2002-לחוק משק הגז הטבעי התשס"ב 10

התפעול המשותף שנחתם בקשר עם החזקות, הסכם השימוש במתקני ים תטיס, 

לרבות (הסכמי מכירת גז טבעי וקונדנסט מחזקת תמר, הסכמים לייצוא גז טבעי 

וכן  (ההסכמים הקשורים להסכמי היצוא וכן אישורי הייצוא לירדן ולמצרים

  גז ממאגר תמר לשותפי ים תטיסמזכר ההבנות בעניין אספקת 

 1952 –התשי"ב  ,הנפט חוק הנפט חוק

 יצרני חשמל פרטיים יח"פים

שווי שוק תאריך

מניות

שווי שוק 

אג"ח אג"ח 

א'

מזומן 

ויתרות 

אחרות, נטו

שיעור היוון שווי נכסי

גלום

13/03/2018295           606           (36)             865            9.32%

12/03/2018296           607           (36)             868            9.28%

11/03/2018297           604           (35)             866            9.31%

08/03/2018294           608           (34)             867            9.30%

07/03/2018296           611           (34)             873            9.20%

06/03/2018291           615           (34)             873            9.21%

05/03/2018292           617           (33)             876            9.15%

04/03/2018293           617           (33)             877            9.14%

תשלום ריבית אג"ח א'9.21%            873             (51)           626           28/02/2018299

27/02/2018301           629           (51)             879            9.12%

26/02/2018292           627           (51)             868            9.29%

25/02/2018291           624           (51)             865            9.35%

22/02/2018295           625           (50)             870            9.27%

21/02/2018295           647           (49)             893            8.93%

20/02/2018302           650           (49)             904            8.77%

דיווח על ההסכם עם מצרים*8.67%            910             (49)           650           19/02/2018309

9.23%            871           615           295ממוצע

*ההסכם של דלק קידוחים ונובל
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 המופקת הטבעי הגז כמות להגדלת מתווה יצירת על ישראל ממשלת החלטת מתווה הגז או המתווה

 ותנין כריש, לוויתן הטבעי הגז שדות של מהיר ופיתוח תמר הטבעי הגז משדה

 נוספים טבעי גז ושדות

  .Noble Energy Mediterranean Ltd נובל

בהיתר מוקדם, רישיון או חזקה מתוקף חוק הנפט בישראל או זכות בעלת  חזקה נפט נכס

 לישראל מחוץ לכך המוסמךמשמעות דומה שהוענקה על ידי הגוף 

המשמש כחומר גלם לייצור , נוזל הידרוקרבוני שנוצר במהלך הפקת הגז הטבעי קונדנסט

 ומהווה תחליף לנפט דלקים

  מוגבלת שותפות( 1992רציו חיפושי נפט ) רציו

 תמר פטרוליום בע"מ תמר פטרוליום/החברה

BCM מעוקב מטר מיליארד 

CNG Condensed Natural Gas 

DLOM Discount for Lack of Marketability שיעור הניכיון בגין אי סחירות / 

DCF מזומנים תזרימי היוון, Discounted Cash Flows 

EV Enterprise Value שווי נכסי / 

FID כריש הטבעי הגז מאגרי לפיתוחבו הרוכשת קיבלה החלטת השקעה  המועד 

 .ותנין

IRR Internal Rate of Return שיעור תשואה פנימי / 

LNG נוזלי טבעי גז 

MMBTU מיליון BTU – יחידת אנרגיה המשמשת כבסיס לקביעת מחירי גז טבעי 
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